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STATSBUDSJETTET 2OL4 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK
TJENESTEMANNSLAG

Norsk Tjenestemannslag (NTL) ønsker å gi KUF-komiteen innspill i det videre arbeidet med
høyere utdanning og forskning.

NTL er positiv til at det nå lages en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En

medvirkende årsak til at Norge som nasjon klafte seg forholdsvis bra gjennom den internasjonale
krisen utløst av finanskapitalens frie spillerom er den høyt utdannende befolkningen samt
forskningens bidrag til produktivitet, innovasjon og kompetanse. Bevillingene til forskning og
utdanning må styrkes vesentlig for å bidra til at vi også i framtiden står best mulig rustet t¡l å
motstå kriser som vil komme. Defor krever NTL vekst i basisbevilgningene til universiteter,
høyskoler og forskningsinstitutter.

Bruk av midleÉidig tilsetting
Det er viktig å sikre forutsigbarheten for den enkelte ansatte ved å redusere bruken av
midleftidig tilsetting. Universitetene og høgskolene er storforbrukere av midleftidige tilsettinger,
utover lovhjemlede stipendiat og post.doc-stillinger. Dette gjelder både administrative, tekniske
og vitenskapelige stillinger. Det er alt for mange som blir gående i årevis på kortvarige
kontrakter, ofte knyttet til eksternt finansierte prosjekt. Arbeidsgiveransvaret blir derfor utydelig.
Rappoften fra Rindal-utvalget gikk grundig gjennom situasjonen i sektoren og kom med klare
forslag til tiltak(l). Forslagene til tiltak har vært på høring og statsråden har fått bred tilslutning
til å gjennomføre disse. Samtidig vil vi legge til grunn at hverken Tjenestemannsloven eller Lov
om universiteter og høgskoler er problemet. Det er arbeidsgivers praksis, og Regjerningens
manglende handling, som er den store utfordringen her.

Endringer i finansieringsmodellen
Handlingsromutvalget la fram en entydig beskrivelse av hverdagen for ansatte innenfor
universitet og høgskole. Utfordringene sektoren står ovenfor kan på lengre sikt bare løses ved at
de resultatbasefte innslagene i finansieringssystemet reduseres, slik blant annet Stjernø-utvalget
foreslo.

NTLs krav på kort sikt er en endring i finansieringsmodellen når det gjelder
utdanningskomponenten og den resultatbasefte studiepoengdelen fra dagens 60140 til 80/20.
Basisfinansiering må utgjøre 80 o/o og at de resultatbaserte índikatorene skal kun utgjøre 20 o/o av
finansieringen over statsbudsjettet. Tiltaket kan iverksettes í forbindelse med behandlinga av
statsbudsjett for 2014.

t http://www.regjeringen.nolupload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Bruk_av_midlertidig_tilsetting_
27LtL).pdf
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Stud¡estøtten
NTL registrerer med glede at studiestØtten foreslås utvidet til å gjelde 11 måneder i året. Det er
likevel langt fram til målet om å gjenreise heltidsstudenten. Stipenddelen av støtten må gradvis

økes, og tidligere inngåtte studíelån avskrives parallelt. NTL krever en politisk stytt, lav rente på

studielån.
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