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1. Regjeringens prioriteringer og forventninger
Forskning, utdanning og innovasjon av høy kvalitet er viktig for at Norge skal hevde seg
internasjonalt og nå de ambisiøse bærekraftsmålene. Godt internasjonalt samarbeid er
avgjørende for å møte de globale samfunnsutfordringene. Universitetene og høyskolene er, i
tett samarbeid med andre sektorer, sentrale i arbeidet med å ruste hele landet for en
bærekraftig framtid, og skape morgendagens grønne arbeidsplasser.
Universiteter og høyskoler har en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle det norske samfunnet
ved å bidra med den kunnskap og kompetanse som samfunnet trenger. For å lykkes i dette
må forskningen også svare ut norske utfordringer og institusjonene må ha dialog med
samfunns- og arbeidsliv, og andre forskningsutførende sektorer. Kunnskap, kompetanse og
kultur for innovasjons- og kommersialiseringsaktiviteter i universitets- og høyskolesektoren er
avgjørende for å lykkes med verdiskaping fra forskningen. Dette bør ha oppmerksomhet
innenfor alle fag og disipliner.
For at studentene skal bli bedre i stand til å møte et samfunn og arbeidsliv som endrer seg
raskt, må høyskolene og universitetene samarbeide mer systematisk med arbeidslivet om
hva studentene lærer og hvordan de lærer. Regjeringen forventer at
arbeidslivsrelevansmeldingen1 følges opp. Universitetene og høyskolene må utdanne
kandidater som er i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – framtidens arbeidsliv,
gjennom faglig kompetanse, kunnskap om innovasjon og entreprenørskap. Institusjoner som
samarbeider godt med arbeidslivet og øvrige samfunnsaktører, vet best hvilken kompetanse
som trengs. Samarbeid gjør det lettere å skape attraktive og relevante studietilbud i hele
landet.
Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler samarbeider med fylkeskommunene og
andre relevante aktører for å styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale
kompetansebehov. Universiteter og høyskoler skal prioritere livslang læring og fleksible og
desentraliserte tilbud. Dette er en sentral del av institusjonenes samfunnsoppdrag. Digital
teknologi og digitale undervisningsmetoder må brukes til å tilpasse studietilbud til regionale
kompetansebehov for å gi økt tilgjengelighet.
Den digitale omstillingen i samfunnet driver fram endringer i studievaner og
læringspreferanser som utdanningsinstitusjonene må møte for å være relevante i framtiden.
Framtidens utdanninger bør kombinere fysisk tilstedeværelse og digital undervisning på en
måte som fremmer studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og fleksibilitet i
utdanningstilbudet. Den digitale utviklingen gjør det mulig å tilby mer fleksible studietilbud,
som gjør at flere vil kunne gjennomføre en utdanning uavhengig av livssituasjon.
Profesjonsutdanningene er viktige for å sikre en velfungerende velferdsstat som ivaretar
demografiske endringer i hele landet. Utdanningene skal holde høy kvalitet, være
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Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.
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forskningsbaserte, praksisnære og rette seg mot arbeidslivets behov. Regjeringen vil legge
fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene.
Styringsmeldingen2 slo fast at målene for dimensjonering av utdanningskapasiteten er å
dekke studentenes etterspørsel etter utdanning og arbeidslivets behov for kvalifisert
arbeidskraft. Institusjonene har ansvar for å dimensjonere i tråd med begge målene.
Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene gjør løpende vurderinger av regionale
og nasjonale kompetansebehov og ser på hvordan kapasitet og innretning på
studieporteføljen kan møte disse behovene. Regjeringen understreker at framtidig vekst i
utdanningskapasitet innenfor prioriterte områder ikke bare vil kunne finansieres med økte
tildelinger. Det forventes også at institusjonene selv bidrar ved å gjøre nødvendige
omprioriteringer innenfor egen ramme.
Regjeringen viser til at det er behov for å øke antall kandidater med helse- og sosialfaglig
kompetanse. Med forbehold om Stortingets vedtak foreslår regjeringen å øke opptaket i
sykepleierutdanning med 500 plasser fra og med høsten 2022. Kunnskapsdepartementet ber
om at elleve statlige institusjoner øker opptaket med 200 plasser innenfor uendret bevilgning.
Regjeringen vil i januar foreslå for Stortinget at det bevilges midler til 300 nye plasser i
sykepleierutdanning fra høsten 2022. Med forbehold om Stortingets tilslutning vil
Kunnskapsdepartementet komme tilbake med fordeling av disse i supplerende tildelingsbrev,
og vil prioritere videreutdanninger i sykepleierutdanning i den grad det er mulig.

Regjeringen vil jobbe for å styrke bredden av utdanningstilbud over hele landet, samtidig
som at vi skal ha internasjonalt ledende utdanningsinstitusjoner. Norges utdannings- og
forskningssamarbeid med Europa og prioriterte partnerland utenfor EU skal videreføres og
utvikles. Aktiv deltakelse i de europeiske programmene er av stor betydning, jf. strategiene
for norsk deltakelse i Horisont Europa3 og Erasmus+4. Utdannings- og
forskningssamarbeidet bør sees i sammenheng for å gjensidig styrke hverandre. Private
høyskoler oppfordres til å utforme studieprogrammer som fremmer mobilitet og internasjonalt
utdanningssamarbeid, jf. mobilitetsmeldingen5.
Det er for mange ansatte i midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren (UHsektoren). Høy midlertidighet skaper økte forskjeller og utrygghet for den enkelte, og
institusjonene kan miste verdifull kompetanse når ansatte søker seg til faste stillinger utenfor
sektoren. Regjeringen forventer at institusjonene arbeider målrettet med å redusere antall
midlertidige stillinger, og at styrene har økt oppmerksomhet på utviklingen i de ulike
stillingskategoriene. Regjeringen vil vurdere UH-lovens bestemmelser om midlertidighet.
Det er avgjørende å rekruttere, beholde og videreutvikle forskertalentene for å få mest mulig
ut av ressursene vi investerer i høyere utdanning og forskning. Det må finnes forutsigbare
2

Meld. St. 19 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler
Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet 2021-2027
4
Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet 2021-2027
5
Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.
3
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rammer som gir gode muligheter for videre karriereutvikling. Private høyskoler bør jobbe
målrettet for å sikre at prinsippene for karriereveiledning6 følges opp lokalt, at hele
stillingsstrukturen benyttes ved tilsetting, og at postdoktorstillingen brukes i henhold til
formålet.
Internasjonal rekruttering til norsk forskning og høyere utdanning er viktig, men
rekrutteringsmønstrene viser at det må arbeides for å oppnå bedre kjønnsbalanse og øke
interessen for en forskerkarriere blant studenter ved norske institusjoner.
Når institusjonene ansetter utenlandske forskere og undervisere, bør det stilles krav til
opplæring i norsk språk. Regjeringen forventer at også private høyskoler sørger for
norskopplæring av tilsatte som trenger det, og sikrer at norskkompetansen hos de tilsatte er
tilstrekkelig til å ivareta norsk fagspråk.
Norskspråklig undervisning, formidling og vitenskapelig publisering henger tett sammen med
forskningens samfunnsrelevans, og at studentene skal forberedes på et norskspråklig
arbeidsliv. Universitets- og høyskoleloven § 1-7 slår fast at institusjonene har et ansvar for å
vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. Institusjonene er videre pålagt å ha egne
språkstrategier som skal være tydelig forankret i overordnede strategier. Regjeringen
forventer at institusjonene følger godt med på språksituasjonen i både forskning og
undervisning, og setter inn tiltak dersom det er nødvendig.
Den nye språkloven trer i kraft 1.1.2022. Universiteter og høyskoler er pålagt å følge
språkloven. Regjeringen forventer at institusjonene følger opp dette og setter inn nødvendige
tiltak.
Regjeringen vil gjennomføre en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren. For å
redusere byråkratiet i sektoren skal det gjøres en gjennomgang av oppgaver staten opp
gjennom årene har pålagt institusjonene. Regjeringen vil invitere universiteter og høyskoler til
å komme med innspill til hvilke krav og føringer som kan forenkles.
For budsjettprioriteringer for 2022 vises det til Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Prop. 1 S
(2021–2022): kap. 4 om programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om
oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende visjon som er presentert i Prop. 1 S (2021–
2022):
• Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge.
Visjonen danner grunnlaget for tre overordnede mål for kunnskapssektoren:
• Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
• Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
• Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.
6

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling
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Målene ligger til grunn for kunnskapspolitikken. Virksomhetene spiller en viktig rolle for å
realisere visjonen og nå målene. Det fordrer også godt samspill mellom virksomhetene og at
alle bidrar til hverandres måloppnåelse.

2. Mål
Universiteter og høyskoler har tidligere gitt sine synspunkter på hvordan målstrukturen kan
gjøres enklere og bedre. Kunnskapsdepartementet vil forenkle målstrukturen for universiteter
og høyskoler. Departementet vil styre på overordnede nasjonale sektormål, og videreutvikle
den dialogbaserte styringen med institusjonsvise mål og styringsparametere og gå bort fra
nasjonale styringsparametere. Endringene vil gjelde fra og med statsbudsjettet for 2023. For
2022 gjelder følgende fire overordnede og langsiktige mål for høyere utdanning og forskning:
1.
2.
3.
4.

Høy kvalitet i utdanning og forskning
Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
God tilgang til utdanning
Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

I tillegg til målene har departementet fastsatt styringsparametere for høyere utdanning og
forskning, jf. tabellen nedenfor. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne
resultater og ambisjoner ut fra de nasjonale styringsparameterne.
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Tabell 1: Overordnede mål og nasjonale styringsparametere
Mål 1: Høy kvalitet i utdanning og

Mål 2: Forskning og

Mål 3: God tilgang til

forskning

utdanning for velferd,

utdanning

verdiskaping og omstilling
•

•

andelen studenter på bachelor-

kandidater sysselsatt i

normert tid

relevant arbeid et halvt

andelen studenter på master-

år etter fullført utdanning
•

Forskningsrådet per

andelen ph.d.-kandidater som

faglig årsverk
•

skår på hvordan studentene
faglig tidsbruk (timer) per uke blant
heltidsstudenter

•

kandidattall på helseog lærerutdanningene7

andre bidrags- og
oppdragsinntekter per

oppfatter studiekvaliteten
•

•

bidragsinntekter fra

normert tid
gjennomfører innen seks år
•

andel mastergrads-

utdanning som gjennomfører på

utdanning som gjennomfører på
•

•

faglig årsverk
•

andel forskningsinnsats i
MNT-fag

antall publikasjonspoeng per faglig
årsverk

•

verdien av Horisont 2020kontrakter per FoU-årsverk

•

andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt
antall studenter

Mål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
•

antall studiepoeng per faglig årsverk8

•

andel kvinner i dosent- og professorstillinger

•

andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsidene til HK-dir om Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonene definert samfunns- og
effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren. Aktuelle institusjoner må ta
hensyn til disse målene i planer og i styringen av virksomheten.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt måltall per institusjon for enkelte utdanninger, jf.
Orientering om statsbudsjettet 2022 for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 20.
desember 2021, kap 2.3. Det er viktig å nå kandidatmåltallene for å sikre arbeidslivet
tilstrekkelig kompetanse på utvalgte fagområder.

7

Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2022 for universitet og høgskular etter vedtak i
Stortinget 20. desember 2021.
8 Sammen med de andre styringsparametrene under mål 1 og 2 gir denne styringsparameteren indikasjoner på
utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.
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3. Tildeling
3.1 Tildeling for 2022
Tildeling over kap. 260, post 70
Stortinget har bevilget 2,1 mrd. kroner over kap. 260, post 70 i 2022 til private høyskoler.
Det ligger til grunn en prisjustering på 2,6 pst. og et kutt som følge av avbyråkratiseringsog effektiviseringsreformen på 0,5 pst. fra 2021 til 2022.
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette følgende tilskudd til private høyskoler over
kap. 260, post 70:
Institusjon

Beløp i kroner

Handelshøyskolen BI

422 734 000

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

120 203 000

VID vitenskapelige høgskole

470 482 000

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

32 150 000

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

29 802 000

Bergen Arkitekthøgskole

21 368 000

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole

148 956 000
16 883 000

Høyskolen for dansekunst

2 148 000

Høgskulen for grøn utvikling

2 932 000

Høyskolen for ledelse og teologi

19 439 000

Høyskolen Kristiania

325 001 000

Lovisenberg diakonale høgskole

137 831 000

NLA Høgskolen

305 935 000

Steinerhøyskolen

20 783 000

For forklaring av endringer i tilskuddet viser vi til Orientering om statsbudsjettet 2022 for
universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 20. desember.
Regjeringen omprioriterer midler til 300 studieplasser til barnevernsfaglige
masterutdanninger. Tilskuddet til VID vitenskapelige høyskole er økt med 1 911 000 kroner til
40 studieplasser i barnevernsfaglig masterutdanning. Plassene tildeles i kategori D og vil
trappes opp over to år. Studieplassene skal benyttes på de studietilbudene som
institusjonene har foreslått i sine tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet og Barne- og familidepartementet er opptatt av at det skal tilbys et
tilstrekkelig antall studieplasser i både master i barnevern og master barnevernsarbeid.
Studiesteder som ønsket begge studieretninger, men ikke har fått tilstrekkelig antall
studieplasser til å starte opp begge, skal derfor prioritere å starte opp master i barnevern.
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Tildeling over kap. 275, post 70
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette midler til partnerskap i lærerutdanningene i
tråd med tabellen under. I statsbudsjettet for 2022 er tildelingen til partnerskapssamarbeid
65,8 mill. kroner totalt. Vi viser til ytterligere omtale i supplerende tildelingsbrev, datert den
20. april 2020.
Institusjon

Beløp i kroner

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

200 000

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

100 000

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

3 000 000

NLA Høgskolen

2 420 000

3.2 Utbetaling
Kunnskapsdepartementet utbetaler midlene over kap. 260, post 70 i to rater, hhv. i januar og
juni.
Midlene over kap. 275, post 70 utbetales i én rate.

4. Krav til regnskap, økonomistyring og kontroll
Det følger av universitets- og høyskoleloven § 8-6 (1) at private høyskoler skal rapportere
regnskapsinformasjon til departementet. Regnskapene skal utarbeides i samsvar med de
krav Kunnskapsdepartementet fastsetter.
Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, skal la tilskudd og egenbetaling
komme studentene til gode. Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, kan
ikke foreta utdelinger, jf. universitets- og høyskoleloven § 8-3(4).
Det er anledning til å se private høyskolers virksomhet som helhet over tid og overføre
overskudd fra et år til et annet, men på en slik måte at offentlige tilskudd kommer studentene
til gode, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 4-2.
Private universiteter og høyskoler kan ikke overfor nærstående gjennomføre avtaler eller på
en annen måte overføre midler på vilkår som avviker fra det som ville være fastsatt mellom
uavhengige parter, jf. universitets- og høyskoleloven § 8-4 (1).
Private høyskoler som driver annen økonomisk aktivitet innenfor samme virksomhet, må
sørge for å holde denne aktiviteten regnskapsmessig atskilt. Regnskapet må dokumentere at
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tilskuddet er brukt etter forutsetningene, at høyskolen ikke er overkompensert og at det ikke
har skjedd kryssubsidiering av annen økonomisk aktivitet9.
Regnskapssystemet skal innrettes slik at akkreditert del og ikke-akkreditert del av
institusjonens virksomhet er egne ansvarssteder, jf. forskrift om private universiteter,
høyskoler og fagskoler § 2. Mottakere av statlige tilskudd skal utarbeide et segmentregnskap
i form av en note til årsregnskapet, jf. forskrift om private universiteter, høyskoler og
fagskoler § 3.
Departementet forutsetter at institusjonene driver sin virksomhet innenfor rammen av
disponible ressurser. Egenkapitalsituasjonen skal være tilpasset den risikoen høyskolen er
eksponert for, slik at studentene ikke risikerer at studietilbudet må avvikles.
Etter universitets- og høyskoleloven § 8-5 (1) har departementet ansvar for å føre tilsyn med
private høyskoler. Departementet delegerte i 2018 myndighet til å føre tilsyn med private
høyskoler til NOKUT. NOKUT fører også tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning, jf.
universitets- og høyskoleloven § 2-1.
Som et ledd i årsrapporteringen skal revisor ved den enkelte institusjon avgi en særskilt
erklæring. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et særattestasjonsskjema som er lagt ut
på DBH sine nettsider, Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no). Denne
særattestasjonen skal leveres innen 2. mai 2022 til Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og lov om Riksrevisjonen § 12.
Statstilskudd kan avvikles og kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i
samsvar med forutsetningene. Dette gjelder for eksempel hvis mottakere av statstilskudd
ikke rapporterer etter kravene som stilles, når statstilskudd ikke brukes i henhold til
universitets- og høyskoleloven, og når mottaker av statstilskudd har så alvorlige økonomiske
utfordringer at det oppstår risiko for at studentenes rettigheter ikke ivaretas. NOKUT fører
tilsyn med at statstilskuddet er anvendt i tråd med gjeldende regelverk.
Alle endringer i selskapsform, intern organisering, vedtekter og / eller eierskap samt
eventuelle nedleggelser av studiesteder, skal rapporteres omgående til departementet.
Brudd på disse vilkårene vil kunne føre til at tilskuddet blir holdt tilbake, helt eller delvis.

9

EØS-avtalen har regler som begrenser bruken av offentlig støtte. EØS-avtalen artikkel 61 (1) fastsetter at støtte
gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller
produksjon av enkelte varer i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene, er uforenlig
med EØS-avtalen
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5. Andre forutsetninger og anbefalinger
5.1 Forskningsetikk
Kunnskapsdepartementet viser til Dokument 1 (2021 – 2022) der Riksrevisjonen peker på at
de statlige universitetene og høyskolene ikke har etablert systemer som legger til rette for at
alle ansatte som arbeider med forskning, får tilstrekkelig opplæring, og at institusjonene ikke
har gode nok systemer for å sikre at mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer blir
oppdaget, behandlet og rapportert. Private høyskoler som driver med forskning, har også
ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonen skjer etter anerkjente forskningsetiske
normer i henhold til forskningsetikkloven. Departementet forventer at høyskolene eventuelt
raskt etablerer systemene som er fastsatt i loven. Se også rapporteringskrav IV.

5.2

Samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) og sikkerhet etter
sikkerhetsloven

Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor (revidert i
2021) skal ligge til grunn for arbeidet med sikkerhet, herunder samfunnssikkerhet, nasjonal
sikkerhet og informasjonssikkerhet og personvern. Med et skjerpet digitalt risikobilde
forutsettes det at institusjonene holder seg oppdatert om risiko- og trusselvurderinger fra de
nasjonale etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning bør ligge til
grunn for institusjonenes arbeid innenfor disse forvaltningsområdene. Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvaret for å følge opp etterlevelsen av policyen hos
de statlige forvaltningsorganene i høyere utdannings- og forskningssektoren. Institusjonene
bør følge med på de generelle anbefalingene som HK-dir gir for arbeidet med
informasjonssikkerhet og personvern.
Institusjonene skal i årsrapporten for 2022 rapportere om følgende:
1. Når reviderte institusjonen sist sin ROS-analyse? Hvilke områder er identifisert som
de med høyest risiko for virksomheten?
2. Når reviderte institusjonen sist sitt krise- og beredskapsplanverk? Beskriv kort hva
planverket omfatter.
3. Når gjennomførte institusjonen sist kriseøvelse? Beskriv kort de viktigste
læringspunktene fra evalueringen av øvelsen.
Med hensyn til nasjonal sikkerhet rapporterer virksomhetene årlig på status for
sikkerhetstilstanden til NSM.
Håndtering av covid-19-pandemien
Institusjonene bør fortsette å evaluere egen håndtering av covid-19-pandemien og påse at
læringspunkter fra evalueringen følges opp. Direktoratetet for samfunnssikkerhet og
beredskap sin mal for evaluering av covid-19 kan gi inspirasjon til arbeidet. Institusjonene
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skal i årsrapporten for 2022 orientere kort om hvordan evalueringen ble gjennomført og de
viktigste læringspunktene.

5.3

Likestilling og mangfold

Kunnskapsdepartementet oppfordrer at virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like
karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegger for et større etnisk
mangfold. Funnene i en kartlegging10 gjennomført av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning (Kif)11 tyder på at det er behov for en styrking av dette arbeidet.
Kunnskapsdepartementet understreker viktigheten av at dette gis ressurser og prioriteres i et
langtidsperspektiv. Det vises også til Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling.
Departementet ber om at virksomhetene fortsetter å følge med på hvordan
koronapandemien har påvirket menns og kvinners forskerkarrierer og at arbeidet mot
trakassering og seksuell trakassering må ha fortsatt fokus og videreføres. Departementet
gjør også oppmerksom på at EU-kommisjonen har innført krav om at mottakere av
forskningsmidler fra Horizon Europe må ha en handlingsplan for likestilling.
Departementet minner om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell
utforming av IKT-løsninger) og innlemmelse av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten
av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD-direktivet)12. Endringene trer i
kraft 1. januar 2022, og pliktsubjektene vil få 1 år på å etterleve kravene, dvs. fra 1. januar
2023. Departementet vil samarbeide med HK-dir for å utrede hvordan WAD-direktivet best
kan gjennomføres i UH-sektoren.

6. Rapportering og resultatoppfølging
6.1 Rapportering om resultater og planer
Private høyskoler skal sende årsrapport for 2022 innen 15. mars 2023 til
Kunnskapsdepartementet ved postmottak@kd.dep.no, NOKUT ved postmottak@nokut.no og
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved dbh@hkdir.no. Departementet
anbefaler at årsrapporten publiseres på virksomhetens nettside.
Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet og
NOKUT grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk og om regelverk og krav i
tilskuddsbrevet er oppfylt. Årsrapporten skal også inneholde planer og budsjett, samt
annen informasjon av betydning for departementets oppfølging og kontroll. Nærmere krav til
årsrapporten fremgår av vedlagte dokument Rapporteringskrav for årsrapport (2021) for
private høyskoler.

10

Rapport_- Fra visjon_til_praksis (kifinfo.no)
Kif-komiteen har i sitt mandat å bistå sektoren i sitt arbeid med kjønnsbalanse og mangfold. Komiteen drifter en
ressursside og sekretariatet kan kontaktes for rådgivning.
12 Prop. 141 LS (2020–2021) (regjeringen.no)
11
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Private høyskoler skal rapportere data til HK-dir ved DBH. Krav til datarapporteringen og
fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider:
Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no)
Institusjonen skal avlegge årsregnskap for 2022. Departementet vil i egne brev angi hvilke
frister og krav som vil gjelde for årsregnskapet.
En oversikt over hovedtrekkene i tilskuddsforvaltningen for 2022 er vedlagt.

6.2 Søknad om statstilskudd og satsingsforslag for 2024
Institusjonene kan melde inn behov for større satsinger utenfor gjeldende rammebevilgning.
Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i
universitets- og høyskolesektoren. Institusjonene må utarbeide eventuelle satsingsforslag i
tråd med vedlagte veiledning.
De private høyskolene må sende eventuell søknad om statstilskudd for 2024 til
postmottak@kd.dep.no innen 1. november 2022. Se vedlegget Veiledning for fremstilling
av søknad om statstilskudd for 2024.

7. Møter med private høyskoler med statstilskudd
Utifra vesentlighets- og risikokriterer tar Kunnskapsdepartementet sikte på å invitere 2 - 3
private høyskoler til kontaktmøte høsten 2022. Detaljert informasjon vil komme i eget brev i
begynnelsen av 2022.

Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)
ekspedisjonssjef
Sidsel Aarnæs Arbo
fung. avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
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Adresseliste
Ansgar Teologiske Høgskole
Association of Norwegian Students Abroad
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Database for statistikk om høgre utdanning
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for grøn utvikling
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Riksrevisjonen
Steinerhøyskolen
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studentsamskipnaden SiO
VID vitenskapelige høgskole
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