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Private høyskoler
1. Innen Nettverket for private høyskoler (NPH) er det økende utålmodighet med
Regjeringens oppfølging av fjorårets flertallsmerknad om full likebehandling mellom
statlige og private høyskoler hva gjelder finansieringsordninger. Ikke minst fordi det i
årets budsjettforslag synes å ligge så mange saker som flertallet er uenige om at det
ikke blir rom for å komme videre i en sak som dette det er enighet om. Hvis det jeg
antyder her skulle medføre riktighet, håper jeg at en tydelig merknad om
finansieringen av private høyskoler kan bli fornyet også i år.
Årets budsjettforslag viser at det trengs et betydelig påtrykk for å komme videre med
dette. Og til våren får vi anledning til å drøfte finansieringssystemet i sin fulle bredde
i forbindelse med en varslet strukturmelding og i forbindelse med behandlingen av
den såkalte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
2. Full likebehandling mellom statlige og private høyskoler må kalles et langsiktig mål
som krever nærmere utredning. På kortere sikt bør det imidlertid kunne etableres en
opptrappingsplan som sikrer større grad av likebehandling.
3. En viktig side ved grunnfinansieringen som vi hadde håpet å komme videre med i
2015 var en tilskuddsordning til private høyskolers infrastruktur.
4. Når det gjelder årets tildeling av nye stipendiatstillinger registrerer vi imidlertid
at noe kan være på vei. 3 av 47 stipendiatstillinger representerer en prosentandel som
er ny og som vi liker. Det er med positiv forventning vi derfor registrerer
Regjeringens mål om å etablere 500 nye stipendiatstillinger kommende år.
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5. Til slutt vil (også) jeg kommentere Regjeringens forslag om å etablere skolepenger for studenter fra 3. land – og i den forbindelse fjerne utdanningsinsentivet til institusjonene for disse studentene. I løpet av dagen regner jeg med at
det fra studenthold og fra UHR fremlegges gode argumenter for å minimalisere bruk
av skolepenger i norsk høyere utdanning. Dere skal vite at dette forslaget også vil
ramme kvalitativt svært gode internasjonaliserte studier i mange private høyskoler.
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