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STATSBUDSJETTET 2017 – INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK 
TJENESTEMANNSLAG 
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) ønsker å gi KUF-komiteen innspill i det videre arbeidet med 
høyere utdanning og forskning. 
 
Innledende kommentarer 
Regjerningen stjeler fra framtidens generasjoner ved å gi store skattekutt som kunne blitt brukt 
til framtidens arbeidsplasser og en grønn omstilling. I tilegg foreslår regjeringen også i år kutt i 
alle statlige virksomheters driftsbudsjett med minst 0,5 prosent. Universitets- og høgskolesktoren 
har vært kontinuerlig under omstilling i mange år. Generelle kutt, uten å vurdere situasjonen i 
den enkelte virksomhet, rammer alle og virksomhetene som har kommet langt i 
forbedringsarbeidet rammes spesielt hardt. Samtidig vil de pågående fusjoner i sektoren kreve 
store ressurser utover ordinær drift.  
 
Finansiering av høyere utdanning og forskning 
Regjeringens forslag til endring av finansieringsmodellen innebærer at hovedtrekkene i dagens 
modell videreføres. NTL krever likevel at en større del av finansieringen gis som basisbevilgning 
for å gi virksomhetene rom for å gjøre egne strategiske prioriteringer samtidig som den 
langsiktige grunnforskningen styrkes. Basiskomponenten må økes på bekostning av den 
resultatbaserte delen.  
 
Struktur i sektoren 
NTL legger til grunn at fusjonene ikke skal gå ut over virksomhetenes samfunnsoppdrag. Derfor 
må institusjonenes faktiske kostnader forbundet med fusjons- og omstillingsprosessene dekkes. 
NTL er bekymret for at fusjoner kan brukes til å svekke innarbeidede rettigheter til forskningstid 
for den enkelte ansatte.  
 
Statens lånekasse for utdanning 
Opptrapping til 11 måneders studiestøtte er et stort steg på veien for en bedre studentøkonomi. 
Prisveksten vil likevel medføre reell inntektsnedgang for studenter og finansieringen med økte 
renter rammer først og fremst nyutdannede.  

Regjeringen foreslår også å øke studielånsrenten med 0,35 prosentpoeng, noe som medfører en 
realøkning av renta på studielån med 20 %. Dette vil ramme alle Lånekassens kunder som er i 
tilbakebetalingsfasen.  

Innføring av 11 måneders studiestøtte, med en uke om gangen, gjør at Statens lånekasse for 
utdanning må sette av store resurser til gjennomføre dette. Da framstår det som både 
kontraproduktivt og lite gjennomtenkt å legge ned Lånekassens kontorer i Tromsø og Ørsta for 
således å redusere antallet ansatte i virksomheten.   

NTL vil etter høringen levere et notat hvor vi kommenterer forslaget til statsbudsjett for sektoren 
mer utfyllende.  


