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Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og 

høyskoler 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 29. mars 22. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 10. mai. 22. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått tilrådningene og rapporten rådene bygger på. Of 

vil bemerke at det i rapporten gjøres uvanlig gode drøftinger av ulike virkninger og 

vridningseffekter ved bruk av incentiv-baserte finansieringsordninger. Of deler 

gjennomgående de vurderingene som gjøres i drøftingene.  

Blant de resultatbaserte indikatorene foreslår utvalget å fjerne kandidatindikatoren og å 

beholde studiepoengindikatoren og å øke vektingen av denne. Utvalget foreslår videre å fjerne 

indikatoren for eksterne inntekter samt publiseringsindikatoren. Begge disse opererer innenfor 

en lukket ramme. Etter Ofs syn argumenterer utvalget godt for begge disse forslagene. 

Utvalget anser at å fjerne disse indikatorene ikke vil ha større effekt da virkningene av 

indikatorene langt på vei er institusjonalisert i virksomheten.  

Utvalget foreslår å utvikle styringen av sektoren gjennom utviklingsavtalene, og foreslår videre 

at effekten av avtalene bør gi utslag i finansieringen. Utvalget fremhever at å fjerne 

resultatbaserte indikatorer forutsetter forsterket styring gjennom andre virkemidler, og da altså 

utviklingsavtalene. Her fremføres motstridende argumentasjon; på den ene siden mener 

utvalget at å fjerne indikatorene publiseringsindikatoren og kandidatindikatoren ikke vil ha 

større effekt. På den annen side peker de på at å fjerne disse vil svekke styringen, og derfor at 

utviklingsavtalene vil måtte styrkes som kompensasjon.  

Det er vanskelig for Of å overskue hva som ligger i forslaget om økt styring gjennom 

utviklingsavtalene. Økt bruk og detaljering av utviklingsavtalene forutsetter at departementet 

innehar tilstrekkelig kunnskap om virksomheten til at de er i stand til å styre godt gjennom 
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avtalene. Of er videre opptatt av at det er en hensiktsmessig balanse mellom overordnet styring 

og institusjonenes autonomi, og vil ikke ubetinget støtte tiltak som svekker institusjonenes 

autonomi.   

Utvalget foreslår også å redusere antallet finansieringsindikatorer fra seks til 2-4, og begrunner 

dette blant annet med at kostnadsspennet mellom kategoriene er redusert. Of har ingen 

innvendinger til forslaget.  
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