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Unios kommentarer til Ufo-komitéens behandling av statsbudsjettet for 2020 
 
Nedenfor følger hovedpunktene i Unios kommentarer til Prop. 1 S fra Kunnskapsdepartementet. 

Vi viser for øvrig til Unios budsjettnotat som komiteen tidligere har mottatt. Regjeringens forslag 

til statsbudsjett legger opp til en svak vekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning og 

følger opp langtidsplanen for høyere utdanning og forskning. Med dette budsjettet oppfylles 

løftet om 11 måneders studiestøtte, og studiestøtten foreslås justert slik at studentene får den 

samme kjøpekraften neste år som i år. Dette er viktige tiltak som vil gjøre det lettere for 

studentene å studere på heltid, og som Unio gir sin fulle støtte. Effektiviseringskuttet, i form av et 

flatt administrasjonskutt på 0,5 prosent, videreføres for sjette år på rad. For UH-sektoren beløper 

dette seg samlet sett nå til et kutt på nærmere 1,3 mrd. kroner. Dette rammer nå 

kjerneaktivitetene, institusjonenes handlingsrom og kvaliteten i utdanning og forskning, og gjør 

det blant annet vanskeligere å nå målsettingene i kvalitetsmeldingen om innovative 

læringsformer og tettere oppfølging av studentene. 

• Basisbevilgningen til UH-institusjonene må styrkes. Effektiviseringskuttet på 0,5 pst vil gi 

institusjonene redusert handlingsrom og mindre mulighet til å foreta egne satsinger og 

prioriteringer for økt kvalitet i utdanningen, og oppfølging av blant annet Kvalitetsmeldingen, 

Humaniorameldingen og digitaliseringsstrategien. Vi ber om at regjeringen følger opp 

formuleringen fra Granavold-plattformen om å målrette effektiviseringsreformen, og ber om 

at UH-sektoren skjermes for ytterligere kutt inntil det foreligger en evaluering av hvilke 

konsekvenser ABE-reformen har for sektoren. Det foreslåtte effektiviseringskuttet for 2020 

må reverseres. 

 

• Omleggingen av grunnskolelærerutdanningene (GLU) til masternivå er kostbar grunnet 

kompetansebehov. Mange universiteter og høyskoler er fremdeles i omstilling som følge av 

institusjons-sammenslåinger. Samtidig er lærerutdanningene inne i en resurskrevende 

utviklingsperiode der praksisopplæringen skal styrkes og kompetansen til lærerutdannerne 

skal heves. Det femte studieåret i grunnskolelærerutdanningene er ikke finansiert, og 

sektoren implementerer en storstilt satsning for å heve kvaliteten i alle lærerutdanninger. 

Institusjonene har behov for midler til å planlegge møtet med de første studentene på det 

femte året i grunnskolelærerutdanningene som inntreffer i 2021. Universitetene og 

høyskolene har fra 2015 kuttet i administrative kostnader, og et nytt kutt i 2020 kan bidra til 

at institusjonene ikke klarer å gjennomføre disse omstillingene. 

 
 

• Unio mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet til sektoren 
og foreslår at det nedsettes et eget utvalg med representanter fra sektoren og ansatte, som 
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får i oppdrag å se på helheten i finansieringen i høyere utdanning inkludert etter- og 
videreutdanning og praksis i studiene.  I den forbindelse bør også kategorisystemet 
gjennomgås for bedre å svare til de reelle kostnadene ved et studium, inkludert praksis. I dag 
er det tilsynelatende ingen sammenheng mellom utdanningenes finansieringskategorier og 
de respektive utdanningenes praksisstudier.   
 

• Norge har forpliktet seg til å integrere FNs bærekraftsmål i politikkutviklingen på den 
nasjonale arenaen. I Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» står det at høyere 
utdanning har en sentral rolle i å følge opp FNs bærekraftsmål. Unio mener universitetene og 
høyskolene må få rammevilkår som setter dem i stand til å ta dette samfunnsoppdraget og å 
integrere dette i undervisningsprogram og forskning. Det må utvikles kunnskap om hvordan 
bærekraftmålene kan nås. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i 
sammenheng. En forpliktende oppfølging av bærekraftsmålene må innebære økt tverrfaglig 
forskning og fagutvikling. 
 

• Den samlede realveksten i budsjettet er på 0,8 prosent. De samlede forskningsbevilgningene 

har derimot en reell nedgang på 0,9 prosent. Andelen av BNP til forskning og innovasjon går 

ned fra 1,06 prosent i 2019 til 1,03 prosent i 2020. Siden 2017 har andelen falt fra 1,09 

prosent. Dette samsvarer dårlig med regjeringens forskningsambisjoner, slik de for eksempel 

kommer fram i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er behovet for en 

kraftfull forskningsinnsats for å møte samfunnsutfordringer og omstillingsbehov og Unio 

foreslår at den totale bevilgningen til forskning økes med 650 mill. kroner slik at veksten i det 

minste holder tritt med realveksten i budsjettet.  

 

• Livslang læring er på dagsorden og regjeringen tar nå flere grep i kompetansepolitikken 

gjennom kompetansereformen «lære hele livet». Men det bekymrer Unio at regjeringen i 

liten grad ser behovene for etter- og videreutdanning blant personer med høyere utdanning 

generelt, og helsepersonell spesielt. I budsjettforslag er det heller ikke satt av midler til 

kompetanseheving og etterutdanning for helsepersonell med høyere utdanning. 

Helsepersonell møter hver dag personer som står i randsonen til arbeidslivet. For å kunne gi 

disse best mulig hjelp og støtte for å delta i arbeidslivet, må helsepersonellet være faglig 

oppdaterte og får tilbud om kompetanseheving. Disse behovene er ikke gitt tilstrekkelig 

oppmerksomhet i regjeringens arbeid med livslang læring og møtes heller ikke i 

statsbudsjettet. 

 

• I statsbudsjettet for 2020 fremgår at «opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen 

skal reduserast frå 550 til om lag 400 studentar i 2020, der nedtrekket blir gjort i Oslo». Dette 

vil innebære en reduksjon i antallet stillinger ved Politihøyskolen, og Unio er bekymret for at 

dette vil føre til en oppløsning av etablerte og robuste fagmiljøer, og svekke fagutviklingen og 

forskningen som politiutdanningen bygger på. Nedtrekket vil videre få konsekvenser for etter- 

og videreutdanningen både når det gjelder forskning, utvikling og antallet kurs. 
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