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Høringsnotat Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 12 S (2016-2017)
Regjeringens forslag til budsjett for 2017 gir en realvekst for kunnskapssektoren. Dette er bra. Norge
står foran store omstillinger hvor UH-sektoren har en tydelig rolle. Det er positivt at regjeringen følger
opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i sitt budsjettforslag. For sektoren generelt er
budsjettet tilfredsstillende, men innføring av ny finansieringsmodell slår ulikt ut for institusjonene.
Kommunesektoren som læringsarena – lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helseog sosialfagene
UH-institusjonene har et lovpålagt ansvar for å sikre kvaliteten i praksisstudiene i alle deler av helseog velferdstjenestene, også i de sektorer og tjenester der KD og UH-institusjonene ikke har
styringsvirkemidler eller faglig ledelse. Gode praksisstudier er kjernen i all profesjonsutdanning, men
likevel har stabil tilgang på mange og gode nok praksisplasser vært et stort og økende problem over
mange år. Særlig gjelder dette i primærhelsetjenesten, NAV, barnevernet og i privat sektor. Dette er
læringsarenaer uten lovfestet plikt og finansiering til å tilby relevant og veiledet praksis til studenter.
Det er helt sentralt at kommunesektoren som læringsarena styrkes. Uten tydelig lovfesting og
finansiering av veiledete praksisstudier i kommunal og privat sektor vil tilgangen til praksisfeltet bli en
flaskehals som hindrer at man når mange helsepolitiske mål. Gode praksisstudier er viktig for å sikre
bedre rekruttering av kompetent personell til morgendagens helse- og velferdstjenester i kommunene.
Rekrutteringsstillinger
Regjeringen følger opp opptrappingsplanen med 120 nye rekrutteringsstillinger, hvorav 80 tildeles til
UH-sektoren. Akademia står foran et stort generasjonsskifte, og Norge står i en stor omstilling. UHR
har spilt inn at det er behov for minst 350 per år for å dekke samfunnets behov, og mener derfor at
rekrutteringsstillinger bør styrkes utover det som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2017.
Viderefører lærerløftet
UHR er glad for at regjeringen viderefører gjennomføringen av lærerløftet med 150 millioner kroner i
forslaget til statsbudsjett 2017.
Studieplasser
Det kom ingen nye studieplasser i budsjettforslaget, men en videreføring av tidligere tildelte
studieplasser. Langtidsplanen peker på IKT som en av de muliggjørende teknologier, og det er behov
for satsing både på vitenskapelige stillinger, og økning av kapasitet innenfor bachelor- og
masterstudier. IKT-kompetanse er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer og for å skape
løsninger innenfor omsorgsteknologi, effektivisering av tjenester og digitalisering av undervisning.
UHR ber om at det bevilges midler til flere studieplasser innen IKT.
Nytt finansieringssystem
Prinsippene for det nye finansieringssystemet har vært kjent for sektoren, og UHR har gitt sin
tilslutning til disse. UHR ønsker ikke at innretningen på det nye finansieringssystem skal endres.
Usikkerhetsfaktoren har vært hvordan de ulike indikatorene vil slå ut for den enkelte institusjon.
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Detaljene i endringene var vanskelig å trekke ut av budsjettdokumentet, og en bedre kjennskap til
detaljene i forkant ville ført til mindre uro. UHR mener at innføringen av nytt finansieringssystem ikke
må gi urimelig store konsekvenser for institusjoner og det bør vurderes om systemet kan fases inn over
en lengre periode enn to år.
Tilsynsenhet for private høyskoler
Kunnskapsdepartementet har opprettet en tilsynsenhet for å kontrollere hvordan private høyskoler og
fagskoler bruker statstilskuddet de mottar. UHR finner opprettelsen av en slik enhet forståelig, men vi
stiller spørsmål ved at det trekkes midler ut fra basisbevilgningen fra de private høyskolene for å
finansiere en vurdering departementet skal gjøre.
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