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Forutsigbarhet i forskningsfinansieringen 

Offentlig finansiert forskning ligger fortsatt på et lavt nivå i forhold til BNP i Norge sammenliknet med 

andre land. Det er positivt at Forskningsrådet fortsatt får fullmakt til å fordele midler over år. NTL ser 

med stor bekymring på kuttene i Forskningsrådets egne rammer. Forslaget med å kutte Kap. 285, 

Post 55 Verksemdskostnader med 62,8 millioner kroner skaper stor utsikkerhet for NTLs medlemmer 

i NFR. NTL mener kuttene må reduseres slik at NFR får tid til å gjennomføre gode prosesser som 

ivaretar de ansatte.  

Det er ingen reell økning i grunnbevilgningen til forskningsinstituttene verken fra KD eller de andre 

departementene som er ansvarlige for denne. Forskningsrådet har anbefalt at grunnbevilgningen blir 

trappet opp. 

Vi er veldig fornøyde med at ABE-kuttet er fjernet, men det foreslås å kutte 254,4 mill. kroner for «å 
frigjere midlar til satsingar og prioriterte tiltak innanfor høgare utdanning og forsking. Heilårseffekten 
i 2024 vil innebere ein ytterlegare reduksjon på 349,3 mill. kroner». NTL kan ikke se at dette kuttet 
skiller seg fra ABE-kuttene som både NTL og det nåværende stortingsflertallet tidligere har kritisert 
for å ikke være knyttet til analyse av effektiviseringsmuligheter eller konkrete nedprioriteringer. NTL 
forventer at skrotingen av ABE-reformen skal være reell og at dette kuttet som ligger inne i Kap 260, 
post 50 fjernes. 

NTL hadde forventet at forslag til statsbudsjett skulle inneholde nytt finansieringssystem. Det er 
positivt at det ikke skal knyttes finansiering til utviklingsavtalene, men NTL er skuffet over at ikke 
resultatindikatorene foreslås fjernet til fordel for en styrket basisfinansiering. Vi forventer at 
tiltakene som kommer er i tråd med statsbudsjettet om at "departementet vil legge vekt på det breie 
samfunnsoppdraget til institusjonane og sjå finansieringssystemet i samanheng med regjeringa si 
tillitsreform for sektoren". 

NTL kan ikke se at budsjettforslaget medfører en politikk for mindre konkurranse eller mål- og 
resultatstyring i utdannings- og forskningssektoren, slik vi forventet. Fortsatt avhengighet av eksterne 
prosjektmidler gjør at det blir vanskelig om ikke umulig å snu den økende andelen midlertidige 
tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger.  
 
Skolepenger 

NTL er svært kritisk til forslaget om å innføre skolepenger for studenter fra utenfor EØS-området. Vi 
anser angrepet på gratisprinsippet som usolidarisk, siden det i stor grad rammer studenter fra deler 
av verden med betydelig dårligere økonomi enn Norge. Vi frykter også forslaget kan skape presedens 
overfor andre studentgrupper, særlig når statsråden argumenterer for at studentbetaling vil gi "mer 
motiverte internasjonale studenter, og derigjennom øke kvaliteten". NTL mener antakelsene om 
fremtidige inntekter er svært usikre, men at den viktigste konsekvensen vil bli en nedgang i 
internasjonale studenter og at studieplassene forbeholdes studenter med god økonomi.  

NTL ber om at kuttet på 68,6 mill kroner på kap. 260 post 50 og 5,8 mill kroner på kap 260 post 70 
fjernes.  

 



 

Studentvelferd 
 

Det foreslås til 63,1 millioner kroner i tilskudd til det generelle velferdsarbeidet til 

studentsamskipnadene. Dette er en nedgang fra 2022 hvor posten var på 107,5 millioner kr. Dette er 

et kutt som får konsekvenser for samskipnadenes muligheter til å tilby ulike velferdstjenester og 

arbeidet med psykisk helse. Det er et stort behov for en større innsats slik at ettervirkningene av flere 

år med restriksjoner ikke setter et større preg på landets studenter. Studentsamskipnadene har 

derfor behov for forutsigbarhet i bevilgningene av tilskudd slik at vi sikrer et godt velferdstilbud over 

tid. Samskipnadsrådet har derfor følgende punkter om studentvelferd for statsbudsjettet 2023. 

NTL mener tilskuddet til generelt velferdsarbeid til studentsamskipnaden på Kapittel 270 

Studentvelferd, post 74 må økes. 


