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Forprosjekt, styringsgruppe, seminar:



Lobbyverksemnd:

Konstant oppfylgjing av Utdannings- og forskningskomiteen

Bruk av Buskerudbenken som støttespelar

Bruke SV som forhandlingspartner i budsjett

Senterpartiet push – god hjelp av Pål! 

Bekrefta besøk frå statsråd Borten Moe i Hallingdal 13-14 
februar 2023!

Oppdatert presentasjon overlevert kommunalminister Sigbjørn 
Gjelsvik



Lang og kort versjon av uttale:

Det kom ynskje om å få tilsendt ei kortare uttale frå medlemmer i komiteen: 

Opprinneleg forslag som de har fått tilsendt:

1) Komiteen ber departementet om en bedre rammefinansiering som kan kompensere for merkostnader for 
flercampusinstitusjoner i en ny finansieringsmodell. Dette for å ivareta regjeringens mål om regionalt nærvær, for å styrke det 
desentraliserte tilbudet om høyere utdanning og slik kunne gjøre høyere utdanning og læring tilgjengelig der folk bor.  

2) Komiteen ber departementet om å finansiere etablering av en ny fullverdig campus ved Universitetet i Sørøst Norge i 
Hallingdal i samband med statsbudsjettet for 2024.  Det skal foregå både utdanning og forskning ved Campus Hallingdal. 
Etableringen vil bety en realisering av regjeringens mål om å fremme det brede samfunnsoppdraget ved lærestedene, ivareta 
en desentralisert struktur og bidra til bedre studiekvalitet samt livslang læring.  

Eit alternativ på forespørsel om ein kortare variant kan væra:

1) Komiteen ber departementet fullføre arbeidet til finansieringsutvalget om å vurdere og finne løsning på hvordan 
finansieringen av UH-sektoren kan bidra til å kompensere for merkostnader for flercampusinstitusjoner. 

2) Komiteen ber departementet å bidra med finansieringen til initiativet Campus Hallingdal som er et prosjekt med intensjon 
om etablering av en fullverdig campus ved USN. 



Gladnyheit! USN prioritera Campus Hallingdal



«Satsningsforslagene ble vedtatt av Universitetsstyret 21. oktober i 
prioritert rekkefølge som nummerert nedenfor;»



Begrunnelsen frå USN for satsing på Campus Hallingdal

USN er innstilt på å etablere permanent tilstedeværelse i Hallingdal som kan møte regionens utfordringer og 
muligheter. 

Form og innhold i et campuskonsept som kan møte regionens behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling, 
utredes nå. Det inkluderer både fysisk utforming en framtidig campus, faglig profil og organisasjons- og 
arbeidsformer. 

Dette arbeidet ses i sammenheng med pågående arbeid på overordnet nivå der vi utreder campusutvikling som 
strategisk verktøy. 

Vi ser i den sammenheng på ulike sider ved framtidig fysisk og digital infrastruktur for utdanning, forskning, 
kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling - fra ansatte og studenters behov og forventning, via bærekraftige 
driftsmodeller til universitetet som regional og lokal samfunns- og stedsutvikler. 

En satsning på høyere utdanning og forskning i Hallingdal i et samfunnsutviklingsperspektiv gjennom geografisk 
nærvær, forutsetter lokaliteter/en campus med en begrenset størrelse i oppstarten. 

Engangsinvesteringen for opprettelsen av campus settes tilsvarende USN tidligere innsendte forslag til 
finansieringssystemet – som for merkostnader for en flercampusmodell, dvs. 10 mnok. 

Driftskostnadene fra oppstart foreslås tilsvarende et budsjettforslag på 60 studieplasser (60 studieplasser x 95 550 
basissats = 5,7 mnok). 

Samlet budsjettforslag (engangsinvestering+ basis studieplasser) for perioden er 27,1 mnok



Infrastrukturgruppe: i gang!
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