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HiOAs innspill til statsbudsjettet for 2017 og finansieringssystem for UH-sektoren 
 

 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil med dette komme med våre innspill til forslaget til 

statsbudsjettet for 217 og forslaget til finansieringssystem for universitets- og høgskolesektoren.  

 

Finansieringssystemet 

HiOAs syn på forslaget til finansieringssystem i UH-sektoren: 

1. HiOA er i all hovedsak enig i dreiningen mot mer resultatbasert bevilgning 

2. Lik kandidatindikator for alle gradsutdanninger. 

 

Statsbudsjettet for 2017 

HiOA vil spille inn følgende prioriteringer til statsbudsjettet: 

1. HiOA ber Stortinget tildele ytterligere 20 rekrutteringsstillinger i 2017 for å sikre robuste 

doktorgradsutdanninger innen profesjonsfag. 

2. HiOA skal oppgradere et nytt bygg og et eksisterende bygg og ber Stortinget bevilge: 

a. 40 millioner kroner til innflytting og oppgradering av utstyr i Pilestredet 42 

b. 22 millioner til ombygging av 1.etasje i Pilestredet 52 

Finansieringssystemet – behov for likebehandling og transparens 
I det justerte systemet opprettes det to nye resultatindikatorer: uteksaminerte kandidater og bidrags- og 

oppdrag-inntekter (BOA). Kandidatene fordeles innfor de samme finansieringskategoriene (A-F) som 

studiepoeng.  

 

HiOA utdanner og forsker for velferdsstatens yrker og tjenester, og Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning har nettopp fornyelse og omstilling i offentlig sektor som en av sine hovedprioriteringer. 

Etter omleggingen av finansieringssystemet ble omtrent 180 millioner kroner omfordelt mellom 

institusjonene. I likhet med de fleste høgskoler og nye universiteter, kommer HiOA dårlig ut av 

omfordelingen fra studiepoeng til ny kandidatindikator. Totalt får HiOA ca 27 millioner kroner mindre i 

resultatbasert uttelling i 2017 i det nye systemet, enn vi ville fått etter det tidligere systemet.  
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Kandidatindikatoren (belønningen for uteksaminerte kandidater) finansieres ved å trekke ut 20 prosent av 

midlene fra indikatoren for studiepoeng. Beløpet trekkes ut av satsene i alle finansieringskategorier, og 

kuttet blir dermed fordelt på institusjonene ut fra gjennomsnittlig studiepoengproduksjon. Midlene 

fordeles ut igjen på kandidater uteksaminert i 2015. Kandidatsatsene følger samme 

finansieringskategorier som studiepoengene, og forholdet mellom satsene er det samme som for 

studiepoeng – dvs. at høyeste kategori godtgjøres med 4 ganger satsen for laveste kategori. 

Kandidatindikatoren er dermed innrettet for på en måte som gir langt bedre uttelling for små kull på 

masternivå på bekostning av masseutdanning på bachelornivå.  

 

HiOA mener at vi behøver et insentivsystem som imøtekommer det at vi har en UH-sektor som ser helt 

annerledes ut nå enn for få år siden, og at samfunnets behov er i stadig endring.  Når regjeringen vil 

belønne institusjonene i sektoren for antall uteksaminerte kandidater, så er det vanskelig å forstå at en 

lærer, sosionom eller sykepleier ikke skal være like mye verdsatt som en lege, sivilingeniør eller arkitekt. 

Vi er enige i at studieplassfinansieringen bør følge av reelt kostnadsnivå. Forslaget om at insentivet for å 

få studentene til å fullføre gjennom å øke studiekvaliteten skal verdsettes ulikt på bakgrunn av 

fagområde, har derimot ingen logisk forankring. Innsatsen og tiltakene som settes inn for å øke 

studiekvalitet er like for alle utdanningsløp og for doktorgradskandidatene er insentivet likt uansett 

hvilket fagområde graden avlegges innenfor. Regjeringen understreker selv at formålet med indikatoren 

er å stimulere til bedre gjennomføring, da må også gjennomføringen til en lærer verdsettes likt som hos 

en designer. 

HiOA ber derfor Stortinget om å: 

 Gjøre kandidatindikatoren kategorinøytral – samme insentiv uansett utdanning 

 

Statsbudsjettet 2017 
 

Rekrutteringsstillinger 

HiOA utdanner til yrker som er viktige for å møte samfunnets utfordringer innen bl.a. helse, oppvekst, 

utdanning, sosiale tjenester, mangfold og inkludering.   

 

Gjennom en systematisk satsing de siste årene har HiOA etablert 6 doktorgradsprogrammer i tilknytning 

til viktige profesjonsområder. Ph.d.-studiene er svært viktige for å rekruttere til forsknings- og 

undervisningsstillinger for profesjonsområdene, i tillegg til at de utgjør en styrking av etablerte 

forskergrupper gjennom veiledning og stipendiatenes deltakelse i forskningsprosjekter. HiOA har i en 

periode prioritert å finansiere flere rekrutteringsstillinger for å styrke forskningsaktiviteten innenfor 

prioriterte fagområder ved institusjonen. En ytterligere styrking av våre ph.d.-programmer vil bidra til 

utvikling av samfunnsrelevant forskning innenfor blant annet barnehage og skole, helse- og 

sosialtjenester, og teknologi- og ingeniørfag – i tråd med regjeringens prioriteringer. 
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Infrastruktur 

HiOA er en institusjon i vekst. Denne utviklingen vil fortsette i kommende år. Det er flere årsaker til 

dette, blant annet institusjonens posisjon som leverandør av kandidater til viktige områder i arbeidslivet 

og for samfunnet. Veksten krever tilrettelegging, og stiller større krav til lokaler og infrastruktur generelt. 

Som høgskole kan ikke HiOA eie bygg, men må leie. En selveiende institusjon vil i oppgangstid ta del i 

den generelle prisstigningen på fast eiendom, mens det for en leiende institusjon vanligvis betyr økte 

leiekostnader. Selv om HiOA leier bygningsinfrastrukturen sin, har vi også et betydelig ansvar for 

vedlikehold og oppgradering av forsknings- og undervisningsutstyr i bygningene vi har leieavtaler med. 

Høgskolen i Oslo og Akershus leier ca. 170.000 m2 til sin virksomhet, omlag 85 % av dette arealet er i 

Oslo sentrum.  Deler av bygningsmassen har et tiltakende vedlikeholds-, utviklings- og endringsbehov. 

På Frydenlund - der de fleste av byggene vi i dag leier befinner seg - har leietiden passert 20 år i alle de 

store byggene. Byggene er dels utidsmessige og dels uhensiktsmessig tilpasset nye lærings- og 

formidlingsformer. Studentene stiller også andre krav til arealbruk og lokaler enn tidligere, noe som 

krever nye arbeidsmåter. Det er derfor behov for å oppgradere store deler av bygningsmassen de 

kommende årene. HiOA legger opp til å gjennomføre oppgraderinger av 2500-3000 kvadratmetre per år. 

Basert på erfaringer er kostnaden (totalentreprise) om lag 10 000 kroner per kvm. Dette gir en årlig 

kostnad på 25-30 mill. kroner og det vil ikke være mulig å dekke dette innenfor egen ramme uten å 

redusere bevilgningen til utdanning og forskning. 

 

Femårig lærerutdanning 

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres femårig grunnskolelærerutdanning med master fra høsten 

2017. Det er positivt med 150 nye millioner til å styrke kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene. 

Profilen på disse midlene er godt i tråd med de prioriteringene HiOA allerede har gjort for egne 

lærerutdanninger. En tildeling fra denne potten vil gjøre at vi kan ta en nasjonal rolle i utviklingen av den 

nye femårige grunnskolelærerutdanningen.  
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