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Finansieringskategoriene i finansieringssystemet for universiteter 
og høyskoler 
 
Veterinærforeningen er gjort kjent med et notat der 
Kunnskapsdepartementet ber om undervisningsinstitusjonenes 
synspunkter på ulike forslag til endringer i finansieringssystemet for 
universiteter og høyskoler.  
Som veterinærenes profesjonsforening med et formålsfestet 
engasjement i veterinærmedisinsk utdanning og forskning og med 
majoriteten av norske veterinærer og veterinærstudenter i inn- og utland 
organisert hos oss, tillater vi oss å sende våre innspill til noen av de 
punktene Kunnskapsdepartementet legger frem.  
 
Veterinærutdanningen er en kostbar profesjonsutdanning med store 
krav til trening i ulike praktiske ferdigheter gjennom hele studiet. 
I Norge er det i dag bare NMBU på Ås som tilbyr 90 studieplasser årlig 
som leder til fullført veterinærutdanning.  
Ved Universitetet Nord tilbys riktignok de tre første semestrene i en 
«Joint bachelor of Animal Science» som fullføres med 3 semestre ved 
universitet i Kosice, Slovakia. Studentene kan deretter gå videre med et 
masterstudium som leder til en veterinærgrad som godkjennes i Norge 
ihht EU/EØS-overenskomst. 
 
Våre kommentarer er knyttet til utdanningen ved Veterinærhøgskolen, 
NMBU. 
 
Modell med reell kostnadsdekning 
En modell hvor institusjonene kan eller må utforme satsingsforslag om 
utdanningskapasitet/studieplasser basert på egne kostnadsanslag og ikke 
på satsene til finansieringskategoriene kan fremstå attraktivt for et 
kostbart profesjonsstudium gitt at det bevilges tilstrekkelige midler til å 
dekke de reelle kostnadene. Det er liten grunn til å anta at noen av de 
fremlagte forslagene vil innebære store økninger i totale bevilgninger. 
Vår bekymring er derfor at et dyrt studium vil kunne bli ytterligere 
skadelidende i en modell der kategoriseringen i finansieringssystemet 
avvikles uten nærmere konsekvensutredning. 
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Slik situasjonen er i dag er det forutsatt at universitetsklinikkene for hest, 
smådyr og produksjonsdyrpraksis i regi av universitetet skal bidra til 
finansieringen av studiet på et urealistisk nivå. Studiet er derfor nå 
betydelig underfinansiert. 
For at dyreeiere skal velge å la studenter behandle dyrene sine må pris 
og tjenesteleveranse være på annet nivå enn profesjonelle tilbydere i 
konkurrerende nærhet. Hvis ikke vil studentene miste tilgang til 
pasientmaterialet som er en absolutt forutsetning for undervisning av 
god nok kvalitet. Praktisk undervisning tar også tid, hvilket ytterligere 
umuliggjør samme inntjening som profesjonelle veterinærklinikker. 
 
En stor basiskomponent i finansieringen sikrer forutsigbarhet og 
resultatinsentivet sikrer tilsvarende gjennomføring av hele studieløp og 
studiepoengproduksjon. En høyere resultatbasert sats vil kunne gi økt 
uttelling for institusjoner som viser at de kan omdisponere til prioriterte 
områder. Utfordringen for veterinærutdanningen på lik linje med 
medisin og odontologi er at slik prioritering ikke så lett kan skrus av og på 
– det er så mye mer enn en foreleser og et rom som må på plass. 
Uansett hvordan basistilskudd og resultatfinansiering, eller andre 
finansieringsordninger innrettes, så må institusjonens faktiske kostnader 
dekkes for den enkelte student og det må tilbys forskningsbasert 
utdanning av høy kvalitet. For veterinærutdanningen innebærer dette 
også at utdanningen må kunne akkrediteres ihht det internasjonale 
regelverket som forvaltes av EAEVE. 
 
Særskilt sats for fleksible tilbud 
 
Når det gjelder forslaget om en særskilt sats for fleksible tilbud, 
muligheter for konkret avgrensning av tilbudene som bør omfattes, og 
forslag til en mulig sats for dette, så vil Veterinærforeningen benytte 
anledningen til å gjenta tidligere innspill om universitets adgang til å ta 
betalt for studentundervisning som «gjenbrukes» eller samtidig tilbys 
som etterutdanning. Dette vil være positivt og øke samhandlingen 
mellom veterinærer i praksis og universitetsmiljøet. 
 
Kliniske profesjonsstudier kan ikke benytte gjennomsnittssats for 
finansiering 
Veterinærmedisin er på lik linje med medisin og odontologi 
spesialområder med høye kostnader som er årsaken til at studiene er 
plassert i høyeste kategori i nåværende finansieringsordning. 
Skal systemet for resultatinsentiver forenkles med 
gjennomsnittsberegninger må det medfører en tilsvarende økning i 
basisfinansieringen, samtidig som særskilt kostbare fag, som de kliniske, 
sikres. Den høyeste kategorien i dagens finansieringssystem må derfor 
bestå og helst styrkes ytterligere.  
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Andelen veterinærstudenter som studerer ved utenlandske 
utdanningssteder har økt jevnt, og det utdannes i dag flere veterinærer i 
utlandet enn i Norge. Vi ønsker at det legges til rette for en større 
egenproduksjon av veterinærer og at finansieringsmodellene 
understøtter prioriteringsbehovene for denne dimensjoneringen.  
 
 
Christian Tengs                                                                     Marie Modal 
Organisasjons- og forhandlingssjef                                   Generalsekretær 
 


