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Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler - 

Innspill 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til deres brev av 06.03.2018 angående 

ovennevnte.  

 

LO har merket seg at ingen av dagens universiteter og høgskoler tidligere har 

sagt offentlig at de ønsker å endre dagens tilknytningsform. LO mener på denne 

bakgrunn at regjering legger opp til en endring i tilknytningsform som ikke har 

støtte i universitets- og høyskolesektoren. LO vil også vise til at en tilsvarende 

utredning i 2003, det såkalte Ryssdalsutvalget foreslo en endring i 

tilknytningsform som ble avvist av samtlige universiteter og høyskoler. LO vil 

derfor anbefale regjeringen at de utredet konkrete forbedring av dagens 

tilknytningsmodell. 

 

Dagens tilknyting - forvaltningsorgan med særskilte fullmakter  
I dag er universitetene og høyskolene organisert som statlige 

forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. De er underlagt en kortfattet og 

prinsipiell universitets- og høyskolelov med liten detaljeringsgrad, som gir 

institusjonene stor grad av autonomi og ansvar for egen utvikling. De har stor 

grad av faglig uavhengighet, og også stor frihet når det gjelder intern 

organisering, styringsstruktur og ledelse.  

 

Universiteter og høyskoler er gitt stor grad av selvstendighet. Institusjonene har 

ansvar for å utforme sin egen strategi, sette mål og disponere sine ressurser for å 

realisere disse. Politiske myndigheter har ansvar for overordnede rammer, og det 

enkelte universitet og den enkelte høyskole har ansvar for å drive sin virksomhet 

innenfor disse rammene. Det forventes at man i tillegg til grunnbevilgningen 

sikrer seg eksterne inntekter nasjonalt og internasjonalt. Departementet styrer 

aktiviteten gjennom pålegg og krav i tildelingsbrevet. Disse forholdene påvirker 

institusjonenes handlingsrom, i bred forstand. Det samme gjør de juridiske 

rammebetingelsene. Ny aktivitet, større kapasitet og nye forventninger 

forutsetter kritisk bruk av ressurser. Rammebetingelsene for å drive forskning og 

utdanning av høy kvalitet må underlegges krevende prioriteringer. 

 

Den høye graden av statlig basisfinansiering står heller ikke i veien for 

institusjonenes frihet. Snarere vil mange hevde at den – i motsetning til et mer 

konkurransebasert finansieringssystem – gir dem større autonomi og 

handlingsrom.  

 



Handlingsrommet bør vurderes innenfor dagens tilknytningsform 

UoH handlingsrom er viktig av flere grunner. Handlingsrommet skal gi 

institusjonene rammebetingelser, handlefrihet, mulighet og evne til å fylle 

autonomien de er tildelt gjennom lov med innhold, og utvikle og iverksette egne 

strategier. De må ha manøvreringsevne og god kontakt med arbeidsliv for å 

kunne omstille seg for å svare på endrede og nye forventninger samfunnet har 

om å levere gode kandidater med relevant utdanning for arbeidslivet. De må 

være i stand til å svare på nye behov for forskningsbasert kunnskap for å løse 

skiftende samfunnsutfordringer. De må gjennom aktiv ledelse evne å 

videreutvikle sine institusjoner som attraktive arbeidsplasser og studiesteder. 

Samtidig må institusjonene ta vare på verdier som akademisk frihet og gi rom 

for nysgjerrighetsdrevet kunnskapssøken. Skal institusjonene makte å balansere 

spenningsforholdet mellom endring og bevaring, må de ha handlingsrom til å ta 

grep om egen strategisk utvikling innen de overordnede rammene som 

myndighetene setter. 

 

Kunnskapsdepartementet satte i 2009 ned et utvalg som skulle se på hvordan 

UoHs selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Utvalget kom frem til flere 

årsaker til begrensninger i handlingsrommet, og tok for seg økonomiske forhold, 

juridiske forhold og styring, kulturelle forhold, organisasjon og 

ledelsesutfordringer og strukturelle forhold. Ingen av disse forholdene som 

begrenset handlingsrommet hadde noe med tilknytningsform å gjøre. Utvalget 

kom ikke frem til at en eventuell endring av tilknytningsform ville øke 

handlingsrommet. Samtidig pekte utvalget på nærmere 50 tiltak som kunne øke 

handlingsrommet til UoH, gitt en organisering som statlige forvaltningsorganer 

med særskilte fullmakter.   

 

Utvalget kom frem til at reduksjon i den frie grunnbevilgningens andel av totale 

inntekter begrenser mulighetene for egne økonomiske prioriteringer og gjør det 

vanskelig å realisere rollen som strategisk aktør. Samtidig pekte utvalget på at 

finansieringsmodellen begrenset handlingsrommet til institusjonene som følge 

av økt krav om resultatbasert uttelling på utvalgte indikatorer som fastsetter de 

årlige økonomiske rammene for institusjonenes grunnbevilgning. Utvalget 

konkluderte med at en større andel frie midler av den totale bevilgningen kan 

sikre stabilitet og institusjonell og faglig autonomi, og dermed utvide 

handlingsrommet.  

 

Foretak gir ikke nødvendigvis økt økonomisk handlingsrom 
LO merker seg at andre tilknytningsformer ikke skal føre til lavere tildelinger 

over statsbudsjettet, men at de kan ha andre konsekvenser i form av for 

eksempel økt økonomisk fleksibilitet. De økonomiske og administrative 

konsekvensene av alternative tilknytningsformer kan antagelig være betydelige 

og må utredes nøye. Det vises til muligheten til å ta opp lån og til å opparbeide 



overskudd, og at utskillelse fra staten vil gi bedre forutsetninger for å foreta 

prioriteringer i tråd med samfunnets behov, langsiktig planlegging og satsning. 

 

En del av disse utfordringene bør kunne løses bedre innenfor dagens 

tilknytningsform. Dagens organisering innebærer et overordnet politisk ansvar 

for nasjonal styring av sektoren, og styrker muligheten for faglig samarbeid og 

arbeidsdeling. Dette vil endre seg hvis hvert enkelt universitetsforetak først og 

fremst må svare for seg og sitt årsresultat. Ved overgang til helseforetak har 

dette ført til årlige underskudd på opptil flere hundre millioner kroner. I 

perioden 2002-2008 hadde de et akkumulert underskudd på ca 10 mrd kroner 

sammenlignet med resultatkravet. Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av 

økonomistyring i helseforetakene har dette ført til en sterk reduksjon i 

helseforetakenes økonomiske handlefrihet (Dokument 3:3 (2009-2010).  

 

Snikinnføring av studieavgift? 
Ryssdalsutvalget i 2003 åpnet for at institusjonene kunne ta betaling i den 

utstrekning virksomheten ikke var fullfinansiert av staten. I høringsnotatet 

skriver departementet at de har som utgangspunkt at andre tilknytningsformer 

ikke innebærer lavere tildelinger over statsbudsjettet, men de kan ha andre 

konsekvenser i form av for eksempel økt økonomisk fleksibilitet. Dette skulle 

tilsi en garanti om at det ikke er nødvendig å innføre studieavgift. Samtidig ser 

vi at helseforetakene har gått gjennom en periode med relativt store underskudd, 

og en del av måten å dekke dette inn på har vært økning i pasientinnbetaling. 

Tilsvarende kan innføring av studieavgift være fristende for institusjonene som 

blir omgjort til foretak, og som ønsker å sikre seg mot underskudd og lavere 

tildelinger over statsbudsjettet. 

 

Regjeringen har også vist til European University Association (EUA) som peker 

på at norske universiteter og høyskoler mangler muligheten til å ta 

studieavgifter. Men Norge er i en helt annen økonomisk situasjon enn andre land 

i Europa. Andre land opplever stor arbeidsledighet og omfattende kutt i offentlig 

sektor og statsbudsjett. En del av disse landene har gått langt i retning av å 

privatisere utdanningssystemet, og tatt i bruk høye studieavgifter. Det står i strid 

med den norske modellen der gratis utdanning er et kjerneelement, og som er 

viktig for lik rett til utdanning.  

 

Konklusjon 
LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk 

frihet enn dagens modell, og det er høyst uklart hvordan dette skal øke 

handlingsrommet.   

 

LO mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar, og at staten og politiske 

myndigheter har et overordnet ansvar for sektoren. Dette ivaretas best ved at de 



statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med 

lovfestede fullmakter.  

 

LO mener at en utredning av rammeverket til universiteter og høyskoler må 

avgrenses til å klargjøre konkrete forbedringer av dagens modell. Dagens 

situasjon vedrørende autonomi og handlingsrom bør drøftes og vurderes.  

 

 


