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INNSPILL TIL BUDSJETTARBEIDET 2008-2009
Nettverk for private høyskoler (NPH) oversender herved sine innspill til departementets
arbeid med revidert nasjonalbudsjett for 2008 og statsbudsjettet for 2009. Innspillene er dels
sammenfallende med innspillene fra en samlet sektor, men forsøker å underbygge spesielt de
problemstillinger som er knyttet til private høyskolers plass i finansieringssystemet.

1. Basiskomponenten må heves til et rimelig nivå
NPH mener det i 2008 er rimelig å kreve full likhet i nivået på de statlige bevilgninger via
finansieringssystemet, enten det gjelder statlige eller private institusjoner. Det gjelder også
finansieringssystemets basiskomponent.
NPH mener et rimelig tilskuddsnivå til private høyskoler må relateres til nivået på de totale
tilskudd til statlig eide institusjoner. Totalt omfatter sistnevnte både de tilskudd som bevilges
innenfor og utenfor finansieringssystemet. Stjernøutvalgets innstilling (NOU 2008:3 Sett
under ett) viser hvordan økte investeringer i sektoren lar seg kanalisere, eksklusivt til statlige
institusjoner utenom finansieringssystemet (tilskudd til omstillings-prosjekter,
kompetanseutvikling, utstyr, infrastruktur, bygg etc). NPH viser dessuten i denne forbindelse
til OECD-rapporten om norske høyere utdanning som fremhever spesielt at ”the parity of
private and public institutions under the 2005 Act ought to lead to more equitable funding for
some of the smaller private institutions” s. 10, pkt. 37.
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Det relativt lave nivået på private høyskolers basiskomponent har sin hovedårsak i en etter
NPHs mening, urimelig svak utgangsposisjon da finansieringssystemet ble etablert i 20022003. De private høyskolenes samlede ansvar er utvidet i kjølvannet av kvalitetsreformen. De
har et ansvar for sine studenter som nå i det store og hele er sammenfallende med de statlige
institusjonenes ansvar

2. Fra hvileskjær til forsering
Siste års kutt og svekkelse av basiskomponenten i finansieringssystemet må uansett
reverseres. På samme måte som ”hvileskjæret” rammet hele sektoren, må en eventuell
”forsering” også tilgodese private høyskoler og vitenskapelige høyskoler. For øvrig vises til
ovennevnte pkt.1
NPH ber derfor om at private høyskolers og vitenskapelige høyskolers basiskomponent økes
med minimum 15 mill kr., korrigert for generell økonomisk vekst, i forbindelse med Revidert
nasjonalbudsjett for 2008.

3. Statlige tilskudd til stipendiatstillinger i private høyskoler og vitenskapelige
høyskoler
NPH registrerer en bredt omforent, politisk målsetting om å øke investeringene i norsk
forskningsarbeid. NPH mener strategiske forskningsmidler bør investeres i nye
stipendiatstillinger ved private institusjoner etter samme kriterier som ved statlige
institusjoner. Det gjelder de private vitenskapelige høyskoler som har doktorgradsprogram,
men også profesjonsutdanningene ved private høyskoler trenger en styrket forskerutdanning
(kompetanseutvikling).
NPH registrerer med tilfredshet den bevilgningen som i fjor ga stipendiatstillinger til
Diakonhjemmet Høgskole. Med bakgrunn i samfunnets satsning på kvalitetsheving i
utdanning til lærer- og velferdsyrker (profesjonsutdanninger), mener NPH at også Dronning
Maud Minne høgskole (Trondheim), Norsk lærerakademi – lærerhøgskolen (Bergen),
Høgskolen Diakonova (Oslo), Lovisenberg diakonale høgskole (Oslo), Betanien diakonale
høgskole (Bergen) og Haraldsplass diakonale høgskole (Bergen) bør tilstås stipendiatstillinger/ strategiske forskningsmidler i 2008-2009.
NPH ber Departementet fordele 30 stipendiatstillinger til private høyskoler via
finansieringssystemets forskningskomponent.

4. En fornyet vurdering av innplassering av studietilbud i kostnadskategori.
NPH registrerer at Stortingskomiteen har viet utdanningskomponentens kostnadskategorier
betydelig oppmerksomhet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008.
Komiteen har bl.a. ”..merket seg at det blir stilt spørsmål omkring innplasseringen i
kostnadskategori i undervisningskomponenten i finansieringssystemet for høyere utdanning.
Dette gjelder for eksempel… 4-årig musikkutdanning ved Høyskolen i Staffeldtsgate”.
NPH ber Departementet finne en løsning på denne saken i 2008.
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5.Statlig tilskudd til NPHs arbeid.
Det vises til flere tidligere avslag på NPHs søknad om tilskudd til løsningen av
enkeltoppgaver nettverket utfører i sektoren. NPH mener det fortsatt er viktig å sikre at
private høyskoler kan styrke sin organisering og slik synliggjøres i den utdanningspolitiske
debatt. I 2008 tar for eksempel NPH sikte på i samarbeid med departementet, å tilrettelegge et
første dialogmøte mellom Departementet og private høyskoler (alternativt til
styringsdialogene Departementet har med statlige institusjoner).
Det søkes om et årlig basis-/ prosjekttilskudd på 0,3 mill kr til NPHs virksomhet.

6. Bedring av studentenes levekår med særlig vekt på økt studiefinansiering og
bygging av flere studentboliger.
Studentenes manglende mulighet til å kunne studere på heltid er et hinder for god utdanning.
NPH etterslyser særlig to virkemidler i denne sammenheng: økt studiefinansiering og bygging
av flere studentboliger.
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