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Sammendrag
Stjernø-utvalget har presentert et forslag (NOU 2008:3) til reform av høyere utdanning. Utvalget ønsker primært høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning. NTLs professor-utvalg støtter fullt ut dette ønsket.
Stjernø-utvalget påpeker videre at den økende markedsstyringen av sektoren de siste årene har hatt uheldige
virkninger. NTLs professor-utvalg er helt enig i denne beskrivelsen. Vi støtter derfor Stjernø-utvalgets ønske
om å bremse og/eller reversere markedsrettingen gjennom reformer som vil redusere betydningen av studiepoeng-”produksjon” og publiseringspoeng-”produksjon”. Vi støtter også forslagene om sterkere politisk styring
av det nasjonale utdanningstilbudet g jennom forpliktende og langsiktige avtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene.
Stjernø-utvalget mener at fragmentering, det vil si spredning av knappe ressurser på mange små og svake
utdanninger, er hovedproblemet i sektoren i dag. Professorutvalget er ikke enig i dette. Vårt syn er at sektorens
viktigste problemer ved siden av markedsstyringen, er knyttet til den kroniske underfinansieringen, nedbyggingen av demokrati til fordel for managementstyring og innskrenkninger i forskningsrettigheter og forskningsfrihet for de vitenskapelig ansatte.
Stjernø-utvalget synes å mene at tilstrekkelig størrelse og sterk styring er de aller viktigste forutsetningene
for kvalitet. NTLs professorutvalg vil trekke fram noen andre kriterier som vi mener er viktigere for å skape
kvalitet i høyere utdanning og forskning.
•
•
•
•

ressurser og tid
stabilitet og forutsigbarhet
faglig, institusjonell frihet og individuell forskningsfrihet og forskningsrett
dialog, diskusjon og jevnlig faglig evaluering

Vi er derfor uenige med Stjernø-utvalget i at en dramatisk strukturendring, det vil si for eksempel å slå sammen
alle institusjoner til 8-10 flercampusuniversiteter, vil være det beste svaret på dagens problemer. Vi frykter
dessuten at slike sammenslåinger i stedet vil forsterke de problemene og frustrasjonene i miljøene som skyldes
av-demokratiseringen, den økte eksterne markedsstyringen og den økende interne byråkratiske styringen i
sektoren. Vi mener også at utvalget undervurderer betydningen av den desentraliserte institusjonsstrukturen
for både utdanning og forskning spesielt, men også for samfunns-, kultur- og næringsliv generelt i mer perifere
strøk av Norge.
Vi er endelig sterkt uenige i Stjernø-utvalgets forslag om å endre dagens styringsordninger for universiteter og
høyskoler gjennom å lovfeste ekstern styreleder, likestille eksterne og interne styreflertall samt kreve at rektor både skal være faglig og administrativ leder. Forslagene vil føre til en uheldig utvikling i retning av en form
for managementstyring som ikke er egnet i vår sektor.
Professorutvalget vil i stedet fremme følgende alternative forslag:
1. Vi ønsker bedre kvalitet, men kvalitet kan ikke sikres g jennom størrelse og sterkere ledelsesstyring.
Kvalitet sikres g jennom tilstrekkelige ressurser, faglig uavhengighet og dialog.
2. Vi mener at sektoren må tilføres betydelige nye ressurser og vil understreke at en økt bruk av strategiske
midler ikke må gå på bekostning av basisbevilgningen.

3. Den individuelle forskningsretten må ig jen tariffestes g jennom avtaler mellom tjenestemannsorganisasjonene og staten. Innholdet i den individuelle forskningsretten må tilpasses ulike institusjoners og miljøers
egenart, men også dette må løses i forhandlinger, ikke individuelt. Vi kan ikke se noen god grunn til ikke å
(gjen)innføre en avtale om dette spørsmålet. Det blir selvfølgelig vanskeligere når mange har ulike,
historisk bestemte ordninger. Men dette er det fullt mulig å løse g jennom forhandlinger hvis reg jeringen vil
forhandle.
4. Den sterke vekten på resultatbasert finansiering har skapt betydelige problemer i sektoren. Den skaper bl.a.
usunn konkurranse, er et press for lavere faglig nivå og hindrer samarbeid mellom institusjoner og innen
institusjoner. Vi støtter derfor en nedbygging av markedsstyringen, slik Stjernø-utvalget også ønsker.
5. Men alternativet må ikke være management-styring. Vi mener det må lovfestes at det skal være valgte,
interne styreflertall på alle institusjoner og at rektor skal velges og være leder av styret. Dagens adgang til
eksterne styreflertall og ansatt rektor må fjernes. Vi ønsker en delt ledelse som normalmodell. Det må
også lovfestes valgte ledelser og styrer med makt på mellomnivå.
6. Fremtidige endringer i sektoren må ta utgangspunkt i skreddersømløsninger. Ulike miljøers styrker og
muligheter må særlig fokuseres. Problemer søkes forbedret med tilpassede tiltak, for eksempel krav om
faglig oppdatering og etterutdanning, krav om ekstern oppfølging, krav om samordning med andre miljøer
eller i ytterste fall krav om nedlegging eller tvangssammenslåing med andre, parallelle utdanninger. Dette
må imidlertid vurderes fra sted til sted. Vurderingen kan g jøres med de institusjonelle mulighetene som
allerede finnes, som forskningsrådets evalueringer og styringsdialoger. I tillegg kommer de nye grepene
for sterkere politisk styring som Stjernø-utvalget vil innføre og som vi støtter. Her kan vi nevne strategiske bevilgninger, Sentre for fremragende undervisning, forskerskoler, 10-årige forskningsevalueringer osv.
Til dette arbeidet må det settes av en egen, relativt betydelig sum med penger.
7. Vi støtter samarbeid og g jerne sammenslåing mellom institusjoner som ønsker det. Vi ser at slike prosesser er i gang både i innlandet, Vestfold/Buskerud og på Vestlandet. Slike prosjekter må støttes med ”friske
midler”.
8. Vi ønsker en tydeligere politisk styring av institusjonene ved at departementet får sterkere anledning til å
bestemme at institusjonene må utvikle mer ulike profiler. Her støtter vi Stjernø-utvalgets forslag om bruk
av avtaler, strategiske midler og reduksjon av den resultatbaserte finansieringen. Dette innebærer at
politikerne må påta seg å avg jøre hvor mange og hvilke steder som skal ha ulike utdanninger. Deretter må
dette styres g jennom avtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
9. Nokut bør nedlegges. Organet fungerer i dag som en unødvendig, byråkratisk kontrollinstans og bidrar
derfor ikke til bedre kvalitet, men til tilpasning til kontrollrutiner. Vårt alternativ er at institusjonene selv
pålegges å sørge for og sikre kvaliteten i alle sine utdanninger g jennom ulike former for fagfellevurderinger. I tillegg vil det etter behov kunne bestilles evalueringer fra overordnede styringsorgan og Norges
forskningsråd.
10. Vi støtter Stjernø-utvalgets forslag om en særlig satsing på de korte profesjonsutdanningene. Vi vil understreke at dette arbeidet må ta utgangspunkt i disse utdanningenes praksisnære særpreg. De bør derfor
ikke tvinges inn i former som utelukkende bygger på universitetenes tradisjoner og syn. Det bør utredes
hvordan alternative veier til kvalifisering og opprykk kan utvikles for praksisnære fag, der kriterier fra
akademia, for eksempel doktorgrader synes irrelevante og i strid med fagenes egenart.
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Innledning
22. januar 2008 la et offentlig utvalg ledet av professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo fram sin innstilling:
”Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning”. Utvalget uttrykte bekymring for kvaliteten i sektoren. Man var
særlig bekymret for fragmentering og spredning av knappe forskningsressurser. Mange små utdanninger og
svake faglige miljøer som ikke vil være i stand til å oppfylle lovens krav om å gi utdanning og drive forskning på
kvalitativt høyt nivå. Utvalget fremmet på denne bakgrunn en rekke forslag til omorganisering av høyere utdanning.
Mest diskusjon har det vært rundt utvalgets forslag om å slå sammen alle dagens 38 universiteter og høgskoler
til 8-10 såkalte ”flercampus-universiteter”. Men Stjernø-utvalget kom også med en rekke andre forslag:
•
•
•
•
•
•

 eduksjon av markedsstyringen av sektoren ved å redusere effekten av studiepoengs- og publiseringsR
”produksjon” på de statlige overføringene til universiteter og høgskoler.
Mer makt til politiske myndigheter g jennom økt bruk av strategiske midler og langsiktige avtaler mellom
departementet og institusjonene om forsknings- og utdanningsprofil.
Nytt regelverk for bruk av universitetsbetegnelsen.
Endringer av styringsordningen, bl.a. lovfesting av ekstern styreleder.
(Styreleder uten tilknytting til institusjonen)
Et program for kvalitetsheving i de korte profesjonsutdanningene.
Etablering av nasjonale forskerskoler.

Norsk Tjenestemannslag satte på sitt landsstyremøte i februar 2008 ned et ”professorutvalg” som fikk i oppgave å komme med et debattinnspill med utgangspunkt i Stjernø-utvalgets innstilling. Professorutvalget fikk et
bredt mandat. Det skulle ikke nødvendigvis begrense seg til å mene noe om Stjernøs forslag, men peke på de
viktigste utfordringene universitets- og høyskolesektoren står overfor i dag og de nærmeste årene framover.
I utvalget satt følgende vitenskapelig ansatte, alle medlemmer av NTL:
Professor Georges Midre, Universitetet i Tromsø
Høgskolelektor Ann Kristin Alseth, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Professor Anne Marie Berg, Høgskolen i Lillehammer
Professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer
Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo
Professor Ruth Haug, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Ås
Førstelektor Norvald Nilsen, Universitetet i Agder
Forsker Paul Bjerke ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte har vært utvalgets sekretær.
I dette heftet presenterer Professorutvalget sitt syn på dagens viktigste utfordringer i forskning og høyere
utdanning. Etter innledende kapitler med omtale av de siste årenes omfattende endringer i sektoren og en
presentasjon av Stjernø-utvalgets forslag, følger fem kapitler som drøfter henholdsvis kvalitet, struktur,
finansiering, forskningsrettigheter og styringsprinsipper.
Notatet avsluttes med et alternativt 10 punkts forslag til endringer i sektoren.
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Kapittel 1

New Public Management og
høyere utdanning
De siste 20 årene er det g jennomført en rekke vidtrekkende reformer på universiteter, i høyskoler og i andre
deler av offentlig sektor i alle de vestlige land. Tilhengerne kaller g jerne reformene ”modernisering”, men forskningen har vanligvis gitt denne ”moderniseringen” navnet New Public Management (NPM). Knut Kjeldstadli
viser i et notat1 til fire samfunnsmessige forklaringer bak disse endringene:
1. En sterkt dominerende ideologi, skapt og vedlikeholdt g jennom virksomheten til ulike sentra og
organisasjoner som EU, WTO, OECD 2 og Verdensbanken.
2. Bevisste politiske nasjonale og overnasjonale prosjekter, som EU, med en blanding av politiske og
økonomiske begrunnelser.
3. Et sterkt krav om vekst i den internasjonale kapitalismen, som ytrer seg blant annet i økende global
handel med utdanning, innrammet av internasjonale juridiske avtaler og handelspolitiske organisasjoner,
spesielt WTO, Verdens handelsorganisasjon.
4. En overgang fra industrisamfunn til en kapitalisme bygd mer på informasjonsvirksomhet og tjenesteyting.
NPM er likevel ingen sammenhengende og teoretisk fundert reformbevegelse. Det er vanligere å karakterisere
retningen som en samling reformtiltak med visse felles trekk. NPM henger nøye sammen med den liberaliseringsbølgen som har preget de vestlige land, men selve liberaliseringen er en mer omfattende prosess som også
innbærer andre reformer, som for eksempel oppheving av valutakontroll, endring av pengepolitikken, reformer
på arbeidsmarkedet og endringer i velferdsstaten osv. NPM dreier seg først og fremst om endringer i offentlig
sektors omfang og virkemåte.
Statsviterne Tom Christensen og Per Lægreid3 har i et bidrag til Maktutredningen listet opp følgende hovedtrekk:

Knut Kjeldstadli (2007): På vei mot en akademisk kapitalisme. manus
D et er verdt å merke seg at da OECD la fram sin rapport om norsk høyere utdanning høsten 2007 var en av forfatterne, professor Richard
Sweet, mest opptatt av at norsk høyere utdanning var bekymringsfullt sterkt opptatt av ”rettferdighet” og at det var et stort problem at
høyere utdanning (i hovedsak) er gratis, noe som angivelig skaper ”for svake insitamenter for innsats”.
3
Tom Christensen og Per Lægreid: New Public Management i norsk statsforvaltning i Tranøy og Østerud: Den fragmenterte staten, Oslo 2001
1
2
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•
•
•
•
•
•
•

Oppsplitting av forvaltningsorganisasjoner, herunder fristilling og endring i tilknytningsformer
Vekt på profesjonell ”management”-orientert ledelse i offentlige organisasjoner med mer selvstendighet
for lederne til å velge virkemidler og bestemme over bruken av ressurser lokalt
Overgang fra regelstyring til mål- og resultatstyring med resultatmål, rapportering av resultat og
belønnings- og straffesystemer.
Endring av personalpolitikken med vekt på kontrakter, prestasjonslønn og lønnsulikhet og mer
midlertidighet i ansettelse
Økt konkurranse og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Skille mellom den som bestiller og den
som produserer tjenester
Økt vekt på serviceorientering, servicekvalitet, brukerstyring og tjenesteyting.
Kostnadskutt og budsjettdisiplin

Eller i stikkordsform. New Public Management er: ”fristilling”, ”effektivisering”, ”konkurranse” og ”brukervalg”.
Vekten på kundeorientering og målstyring fører til at tradisjonell forvaltning og formell likebehandling erstattes
av individuell kundebehandling og kundenes frie valg. Når universiteter/høyskoler, sykehus, skoler og hjemmetjenester skal konkurrere med hverandre om studenter, pasienter, elever og brukere vil dessuten den enkelte rektor, sykehusdirektør eller virksomhetsleder kreve å få langt mer styring med sin ”bedrift” og ”sine ansatte” enn det som tradisjonelt har vært vanlig i offentlig sektor. Ledelsen i de selvstendige selskapene gis derfor
betydelige fullmakter for å kunne ”g jøre jobben” de er satt til. NPM legger også mer vekt på økonomisk effektivitet enn på faglighet som styringsredskap. Profesjonenes og fagfolks makt blir dermed svekket til fordel for
ledere med bedriftsøkonomisk og/eller organisasjonsteoretisk bakgrunn. Det skaper en ny kultur i offentlig
sektor. Faglige mål blir ”oversatt” til kvantitative, ofte kvasi-økonomiske mål, og det etableres strikte systemer
for å overvåke at disse kvantitative målene blir nådd.

Mjøs-utvalget
Høyere utdanning er også blitt utsatt for systematiske reformer i en slik retning, både her i landet og i resten av
den vestlige verden. Et vendepunkt var innstillingen fra det såkalte Mjøs-utvalget, som ble nedsatt av den første
Bondevik-regjeringen i 1998 og avga innstilling to år senere4. Viktige drivkrefter i utvalget var professorene Victor Norman (Norges Handelshøyskole) og Rune Sørensen (BI), to av de mest framtredende nyliberale ideologer i
Norge. Mjøs-utvalgets flertall la fram et forslag til total reform av høyere utdanning i tråd med denne retningen:
•
•

•
•
•

”Fristilling” av universiteter og høyskoler, gjennom omdanning til særlovselskaper etter en AS-modell,
uten formell politisk styring og med adgang til å operere nokså fritt på student- og forskningsmarkedet.
Innføring av management-styring. Styrene skulle ha eksterne, departementsoppnevnte flertall. Rektor
skulle ikke lenger velges av ansatte og studenter, men ansettes som ”konsernsjef”. Ordningen med delt
ledelse skulle oppheves.
Innføring av et nytt finansieringssystem basert på studentenes studievalg5.
Innføring av nye studieformer basert på tett oppfølging av studenter og resultatkontroll.
Oppretting av et eksternt kontrollorgan, det som senere fikk navnet Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen (Nokut).

NPM-ideologene demonstrerte også – nokså logisk - samtidig klar motvilje mot både den individuelle forskningsretten (retten til å bruke en viss del av arbeidstiden til forskning) og forskningsfriheten (friheten til selv å velge
4
5

NOU 2000:14. ”Frihet med ansvar”. Mjøsutvalgets innstilling.
Utvalget foreslo å gi studentene vouchers som skulle brukes til å betale for utdanningstjenester. Det ble ikke drøftet hvem som skulle ha
rett til vouchers.
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tema osv). Utvalgsmedlem Rune Sørensen sa det slik i en kommentar til et forslag om å lovfeste individuell forskningsrett:
Lovfesting av en slik rettighet vil føre galt av sted fordi det undergraver muligheten for å drive faglig ledelse. Skal
folk som mister noe av evnen til å drive god forskning kunne skjule seg bak denne retten i stedet for at de settes
til annet arbeid. Da er det ikke mulig å drive en aktiv personalpolitikk som er nødvendig for å få tak i
de beste hodene og sikre akademisk verdiskaping6
Ingen er mot kollegial faglig ledelse og veiledning. Men det er åpenbart ikke det Sørensen mente. Han snakket
om ledelsens tvang mot dem som ”skjuler seg bak” forskningsfriheten og i stedet bør ”settes til annet arbeid”
Mjøsutvalget åpnet også for etablering av master- og doktorgradsutdanninger ved høyskolene og ga dem
adgang til å søke om å bli omdøpt til universiteter. Ifølge Steinar Stjernø7 var dette et kompromiss mellom den
nyliberale fløyen i utvalget og representanter fra høyskolene i Stavanger og Agder som var på jakt etter universitetsstatus. Konkret foreslo Mjøs-utvalget at en institusjon skulle kunne kalle seg universitet hvis den hadde
fem mastergrader og var blitt ”tildelt selvstendig ansvar for forskerutdanning på minst fire ulike særskilte fagområder hvorav to av fagområdene må være sentrale i forhold til regionale virksomheters verdiskapning samtidig
som fagområdene har nasjonal betydning”.
Utvalget foreslo i tillegg en rekke reformer i gradstruktur, karakterskala, studentoppfølging osv. Disse ble i all
hovedsak gjennomført i form av den såkalte Kvalitetsreformen8.

Etter Mjøs-utvalget
Samlet sett har reformene i høyere utdanning ført til at markeder og ”profesjonaliserte” ikke-valgte ledelser rår
i stadig sterkere grad. Det er særlig fire markeder som preger sektoren:
Det nasjonale utdanningsmarkedet som delvis er styrt av studentenes og samfunnets moteluner og arbeidslivets
mest kortsiktige behov. Resultatet er blant annet at store ressurser settes inn på markedsføring, at det legges
mer vekt på popularitet og tilpasning til studentønsker og mindre vekt på faglige begrunnelser for utdanningstilbud.
Det internasjonale utdanningsmarkedet9, der utviklingen foreløpig er usikker og uklar, men der en grunnleggende ide i trendsettende internasjonale organisasjoner er at utdanningsmoduler skal være utbyttbare mellom
land. For det andre skal utdanning være en internasjonal handelsvare, slik at internasjonale selskaper og/eller
universiteter skal ha full etableringsfrihet i alle land – og sannsynligvis vil kunne kreve retten til full likebehandling med nasjonale institusjoner.
Forskningsmarkeder, styrt av bedrifter, EU, forskningsråd og departementer, dels på bakgrunn av ulike politiske
prioriteringer, dels av EUs interesser av å bygge opp noe som likner en føderal stat og dels av departementers
og bedrifters kort- og langsiktige behov. De som svarte i en undersøkelse hos de 31 europeiske fagforeninger
Aftenposten 26.9.00
Innledning på NTL-konferanse i Oslo 12.2.08
8
F oreslått av StoltenbergI-reg jeringen i stortingsmelding nr. 27 (2000-01) ”Gjør din plikt – krev din rett. Om kvalitetsreform av høyere
utdanning”, behandlet av Stortinget våren 2001.
9
Internasjonal handel med utdanning omfatter ifølge Kjeldstadli flere former: 1) studenter som drar utenlands, 2) lærere og forskere som
kommer til andre land, 3) at kurs blir gitt g jennom massemedia og internett fra ett land til andre og 4) at et businessrettet universitet får
en institusjon i et annet land til å være ”underentreprenør” eller sjøl starter filialer i andre land
6
7
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som er medlemmer i Utdanningsinternasjonalen, sa at ” den mest sammenløpende utvikling i arbeidsforholdene
for de ansatte i europeisk høyere utdanning er de økende krav til akademikerne om å delta i kommersielle aktiviteter og oppdragsforskning” 10.
Det internasjonale markedet for vitenskapelige tidsskrifter, som er blitt stor og uhyre lukrativ virksomhet bygd
på en genial forretningsidé, nemlig å skaffe seg alt innholdet tilnærmet gratis og så selge bladene/nettversjonene for svært høye priser. I dette markedet er det høyt prioritert å produsere tidsskrifter med mange kjøpesterke kunder. De finnes i hovedsak innenfor rent internasjonale disipliner som teknologi og medisin.
Markedsutviklingen driver videre fram en ny type ledelse på universiteter og høyskoler. Disse nye lederne må
ha makt og evne til å manøvrere sin ”bedrift” i markedene. Stadig flere institusjoner velger derfor løsninger med
ansatte i stedet for valgte ledere på alle nivåer. Tidligere kollegiale organer med makt, som fakultetsstyrer og
instituttstyrer nedlegges eller omgjøres til råd med begrenset formell makt. Etter at de ble åpnet for å ansette
ledere ved institusjonene, har utviklingen vært nokså entydig. Det går fram av denne tabellen11:
Tabell 3.1: Ledelsesformer ved norske offentlige høyere utdanningsinstitusjoner høsten 2005

Rektor
Valgt delt

Avdelings/fakultetsledelse

Instituttledelse

30

5

1

Valgt enhetlig

1

4

2

Ansatt delt

5

-

-

Ansatt enhetlig

2

21

14

Har ikke styringsnivå

-

9
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Som vi ser, har de aller fleste universiteter og høgskoler beholdt valgte rektorer og såkalt ”delt ledelse”, det vil
si at den valgte rektor er faglig leder, mens en ansatt direktør er administrativ leder. Samtidig har flertallet av
institusjonene nå ansatte ledere på lavere nivå. En del steder var det beholdt valgte ledere, men etter undersøkelsen har noen av disse innført ansatte dekaner. I NIFUSteps/Rokkansentrets evaluering oppsummeres
endringene slik:
Formelt betyr dette at institusjonslederne har fått en sterkere posisjon enn tidligere i og med at underordnede
ledere i de fleste institusjonene er ansatt og henter sitt mandat fra overordnede ledere. Med ansatte ledere følger
også omlegging av de valgte organenes funksjoner der de går over fra å ha en besluttende til en rådgivende funksjon. Formelt sett har loven gitt institusjonene større autonomi samtidig som institusjonene har benyttet denne
autonomien til å styrke sin egen ledelse, slik at mer beslutningsmyndighet trekkes ut av valgte kollegiale organer
og samles i institusjonenes administrative linjer12
For at eierne av utdanningsinstitusjoner skal føle seg sikre på at de får noe igjen for pengene, for at institusjonen
skal være ”accountable” og styrbar, legges for det første et sterkere ytre press på institusjonene. Dette presset
består i eksterne styremedlemmer (gjerne fra arbeidsgivernes organisasjoner), ansatte rektorer, økt lovstyring
av undervisningsopplegg og ikke minst finansieringsmekanismer som g jør at et fag eller institutt i lengden må
tilpasse seg, om en ikke skal gå konkurs. D. Bruce Johnstone, som har utredet høyere utdanning for Verdensbanken, mener at universiteter motsetter seg radikal endring, men”de er ikke immune mot tap av betydelige offentÅ se Gornitzka og Liv Langfeldt (2005): The role of academics in the Bologna process – a survey of participartion and views, NIFU STEP
Arbeidsnotat 1/2005
11
Hentet fra Bleiklie m.fl (2006). Nytt regime i variert landskap. Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 9 NFR
12
Bleiklie m.fl (2006). Nytt regime i variert landskap. Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 9 NFR
10
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lige overføringer”. Dernest sikres en sterkere indre styring, g jerne via ansatt ledelse fra toppen helt ned til
enkeltinstituttene, ledere som har mandat fra og dermed lett lojalitet til og karriereforventninger ikke knyttet
til kolleger, men til ledelsesnivået over. Valgte kollegiale organer svekkes. Johnstone sier at valgte ledere er
under press nedenfra, derfor må en styrke ”institusjonell ”management” som bedre kan handle på oppdrag av en
offentlig interesse”.13
Det etableres følgelig interne styringssystemer som presser markedstenkningen ned på stadig lavere nivåer.
Særlig Universitetet i Oslo har de siste årene systematisert systemer for resultatstyring der toppledelsen setter opp prioriterte, kvantifiserte mål som for eksempel internasjonal publisering på ”fremragende” nivå, innkomne EU-midler, doktorgrader, studiepoeng per student, søkertall, studiepoeng per vitenskapelig ansatt. Disse
målene blir så fordelt ut på alle enhetene. De ansatte må bruke mye tid og krefter på å rapportere om målene
nås. På denne bakgrunn vurderer ledelsen om hver enkelt enhet når målene. Det opprettes nye byråkratier og
dyre it-systemer for å behandle rapportene. I perioden fra 2002 til 2005 økte tallet på ledere, mellomledere og
saksbehandlere ved Universitetet i Oslo med 15 prosent samtidig som tallet på ansatte i de tradisjonelle universitetsstillingene (professorer og amanuenser) sank. Poenget er ikke at de ansatte i disse stillingene er personlig
”byråkratisk innstilt”, men at stillingsveksten blir nødvendig når det skal rapporteres, overvåkes osv.
Måleindikatorene skal brukes. De enhetene som ikke publiserer nok internasjonalt, ikke skaffer nok eksterne
midler, ikke har høyt nok søkertall eller ikke ”produserer” nok studiepoeng per ansatt kan bli straffet med budsjettkutt. På noen institutter praktiseres dette ned på individnivå, slik at produserte ”poeng” avgjør om forskeren får driftsmidler eller ikke. Det fremmes også ønsker om å knytte de lokale lønnsforhandlingene til denne
typen måloppnåelse. Kommersiell suksess kan dermed komme til å styre lønnsutviklinga til den enkelte universitetsansatte.
Det er også et sterkt press fra mange andre hold for å innføre konkrete, tallfestbare mål på høyere utdanning.
Riksrevisjonen14 krever for eksempel mer konkrete resultatmål på kort sikt: ”Uformell styring gjennom kultur,
tradisjon og dialog er framtredende”, sier Riksrevisjonen, som er bekymret for at disse ”svakhetene i universitetenes interne styringssystemer bidrar til en svekket overordnet styring.” 15 Mange i sektoren vil hevde at styring
g jennom ”kultur, tradisjon og dialog” faktisk er det som karakteriserer akademia og at det derfor heller er en
styrke enn en svakhet.

Evalueringene
Gjennom Kvalitetsreformen som ble innført fra 2003/2004 ble de fleste av Mjøs-utvalgets forslag innført i høyere utdanning. Av de første store evalueringene16 framgår at over halvparten av de ansatte svarer at Kvalitetsreformen har medført store eller middels store endringer i undervisningen. Majoriteten av de som ikke opplever
dette, begrunner det med at undervisningen allerede var i tråd med intensjonene i reformen. Noen oppgir også
at årsaken er manglende ressurser. Det er forskjeller mellom fagområder og mellom institusjonstyper. I juridiske, humanistiske, matematisk-naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag har endringene vært
størst, mens de har vært mer beskjedne ved profesjonsutdanningene.
Videre svarer et stort flertall av de ansatte at de bruker mer tid enn før på veiledning og skriftlig tilbakemelding
til studentene. Universitetsansatte har høyere tidsbruk når det g jelder seminarundervisning, forelesning og
D. Bruce Johnstone (1998): The Financing and Management of Higher Education: A Status Report in Worldwide Reform. The World Bank.
I Innstilling nr. 119 (2004-2005) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
15
Sitert etter Gundersen, Kristian (2005): Universitetsdebatten: Forskeren og revisoren, i Dagbladet 1.07.05
16
Oppsummert i Stortingsmelding 7 (2007/08) som kom rett før jul i 2007.
13
14
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eksamensarbeid enn høyskoleansatte, mens høyskoleansatte bruker mer tid på skriftlig tilbakemelding og veiledning enn universitetsansatte. I følge departementet er det ”foreløpig uklart om kvaliteten på utdanningen og
studentenes faglige utbytte har økt”. Dette er ifølge evalueringen ”vanskelig å måle. Dels har dette sammenheng
med at det er vanskelig å belyse så tidlig i reformperioden, dels at det ikke finnes data som er sammenliknbare før
og etter innføring av Kvalitetsreformen”.
Et utvetydig funn er derimot at studentene ikke bruker mer tid på studiene enn før. De jobber heller ikke mindre
ved siden av studiene. Når studentene ikke arbeider mer, slik forutsetningen var, er det nokså åpenbart at Kvalitetsreformens nedkorting av grunnutdanningen fra fire til tre år har senket kvaliteten på utdanningene trass
i større vekt på veiledning.
Evalueringene drøfter i overraskende liten grad om Kvalitetsreformen har svekket forskningen, forskningstiden
og forskningskvaliteten. Det kommer vi tilbake til.

Stjernø-utvalget
En av årsakene til venstrepartienes valgseier i 2005 var den store motstanden i offentlig sektor mot BondevikIIregjeringens omfattende privatiserings- og markedsrettingspolitikk. På en del områder har den sittende regjeringen bremset eller stanset privatiseringer og andre nyliberale reformer. Og i noen enkelttilfeller har man
reversert beslutninger fattet av den forrige reg jeringen, det g jelder f.eks i Jernbaneverket, Statskonsult og i
spørsmålet om privatskoler. Men det kan neppe sies at den rødgrønne reg jeringen har tatt noe tungt oppg jør
med markedsrettingen av offentlig sektor. På mange områder fortsetter embetsverket som før. Som professor
Kjell Arne Røvik sier til Tjenestemannsbladet: ”statlige ledere går fortsatt etter ryggmargsrefleksen når de bygger om statlige virksomheter etter modell av private bedrifter” 17. Regjeringen stanser dem bare en sjelden gang,
noe som blant annet skyldes at det er ulike holdninger til denne utviklingen blant koalisjonspartnerne.
Stjernø-utvalget ble nedsatt av den rødgrønne reg jeringen våren 2006. Det må ses som et forsøk fra den rødgrønne reg jeringen på å komme på offensiven i politikken på sektoren etter 20 år med høyredominerte reformer. Utvalget la fram sin innstilling i januar 2008. Den peker ut fragmentering og oppsplitting av fagmiljøene og
faren for nivåsenkning og manglende internasjonal konkurranseevne som hovedutfordringene i sektoren.
Utvalget ønsker seg en oppbremsing eller reversering av markedsrettingen og oppsplittingen av sektoren som
fulgte av Mjøs-reformene og vil g jøre dette ved tre hovedtiltak:
•
•
•

omfattende sammenslåing av institusjoner for å bremse konkurransen om studenter og jaget etter
universitetsstatus
en justering av finansieringssystemet, slik at det i mindre grad er styrt av studiepoengs- og artikkel
”produksjon”
sterkere statlig styring av institusjonene, blant annet g jennom systemer for å kunne pålegge
institusjonene særegne profiler

Den offentlige debatten etter at Stjernø-utvalgets innstilling ble kjent, har avdekket bred uenighet om utvalgets
forslag, særlig om å slå sammen dagens 38 institusjoner til 8-10 flercampusuniversiteter. Det er reist en rekke
typer innvendinger mot en slik reform:
		

17

Tjenestemannsbladet nr.1/08
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•

•
•
•
•
•
•
•

at utvalget (sterkt) undervurderer betydningen av den desentraliserte institusjonsstrukturen for både
utdanning og forskning spesielt, men også for samfunns-, kultur- og næringsliv generelt i mer perifere
strøk av Norge
at det blir for store og uensartede organisasjoner som blir vanskelige å styre og blir preget av interne
spenninger i stedet for samarbeid
at universitetene blir svekket og utvannet, noe som bidrar til redusert kvalitet
at det blir en uheldig sentralisering innenfor regionene/landsdelene
at Stjernø-utvalgets premiss om at store institusjoner er en garanti for kvalitet, er unyansert og/
eller feilaktig
at det ikke nødvendigvis er institusjonene som geografisk passer sammen som har mest utbytte av faglig
samarbeid
at de kortere profesjonsutdanningene kan svekkes hvis de underlegges store universitetsinstitusjoner og
dermed blir for sterkt preget av universitetenes normer
at utvalget undervurderer kostnadene ved nye, store omorganiseringer i sektoren

Professorutvalgets hovedsyn
Professorutvalget er først og fremst enig med Stjernø-utvalget i at de sterke og ensidige insitamenter til
konkurranse som i dag ligger i finansieringssystemet er skadelige. Vi vil vise til at både NTLs professorutvalg
i 2000 og NTLs formelle organer ved flere anledninger nettopp har advart mot slike konsekvenser av de
markedsreformene vi har fått etter Mjøs-utvalgets innstilling. Vi er enig med Stjernø-utvalget i at disse markedsmekanismene fører til for stor vekt på konkurranse og oppsplitting framfor samarbeid og samling. Det
er også korrekt som Stjernø-utvalget påpeker at vi står i fare for å fragmentere landets forholdsvis små
forskningsressurser på en lite heldig måte.
Men vi er uenige med Stjernø-utvalget i at fragmentering er hovedproblemet i norsk høyere utdanning i dag.
Ved siden av den kroniske underfinansieringen, vil vi i stedet legge hovedvekt på styring, demokrati og forskningsrettigheter som hovedutfordringen ved sektoren i dag. Vi er dessuten uenige i at den typen dramatiske organisatoriske reformer som Stjernø-utvalget foreslår i dag, vil være det beste svaret på de fragmenteringsproblemene som finnes. Vi frykter dessuten at slike sammenslåinger i stedet vil forsterke de problemene og frustrasjonene i miljøene som skyldes av-demokratiseringen, den økte eksterne markedsstyringen
og den økende interne byråkratiske styringen i sektoren. Dessuten er det nødvendig å ta hensyn til at de
fleste universiteter og høyskoler i perioden fra 2002 har vært g jennom omfattende endringer av intern
organisasjon og styringsstruktur. De har i tillegg omorganisert studieprogrammene, innført nye evalueringsformer, nye karakterskalaer og nye grader.
Professorutvalget har ikke hatt noen mulighet til å drøfte alle disse spørsmålene grundig. Vi vil derfor velge
å konsentrere oss om noen få hovedspørsmål som kan oppsummeres i fem stikkord: Kvalitet, struktur, finansiering, forskningsfrihet og styring.
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Kapittel 2

Kvalitet
Professorutvalget deler fullt ut Stjernø-utvalgets ambisjon om å sikre og øke kvaliteten i høyere utdanning og
forskning. Men vi vil avgrense oss mot en målsetting om at Norge skal bli ”verdensmester” i forskning og høyere utdanning. Det er et helt urealistisk og nærmest meningsløst mål å stille seg ettersom Norge bare har 4,7
millioner innbyggere. Dette er likevel naturligvis ikke til hinder for at Norge på en del områder kan ha som ambisjon å være verdensledende innen sektoren. Vi må sette oss fore å drive forskning og høyere utdanning på et
høyt og solid kvalitetsnivå. Norske institusjoner må følge med i den internasjonale forskningsfronten og ha kapasitet til å bedømme og innhente og tilpasse nye forskningsmessige innsikter. Institusjonene må på et slikt grunnlag bidra til dannelse, kunnskapsvekst, økonomisk utvikling samt utvikling av velferdsstaten og gode livsvilkår
for befolkningen og gi en størst mulig del av befolkningen relevant (og irrelevant) utdanning på et solid nivå. For
å lykkes med dette, må universiteter og høyskoler ha fokus på kvalitet.

Stjernø-utvalgets syn
Stjernø-utvalget gir en grundig oversikt over sektorens utvikling fram til dagens situasjon. Utvalget er ikke
minst opptatt av dannelsesaspektet ved høyere utdanning. Som flere har pekt på, så forsvinner hensynet til
dannelse ut av syne underveis i SUs innstilling.
I Stjernø-utvalgets mandat er det to strekpunkter som er spesielt relevante for drøftingen av kvalitet:
Stjernø-utvalget skal ”vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bygger opp under
lovens formål om høyere utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt
nivå”.....og.....”sikrer kvalitativt gode og robuste forskningsmiljøer”
Gjennom hele rapporten finner vi en rekke referanser til kvalitet i forskning og undervisning. Dette temaet slippes ikke. Stjernø-utvalget prøver likevel ikke å avgrense fenomenet, dvs. utvalget gir ingen definisjon av hva
det forstår med ”kvalitet”, hvilke dimensjoner begrepet kunne inneholde og hvordan disse eventuelt henger
sammen eller spriker. Det går heller ikke fram om utvalget har reflektert over denne mangelen, om det f. eks.
dreier seg om en bevisst utelatelse. Det kunne tenkes at Stjernø-utvalget har valgt ikke å definere kvalitet siden
det er vanskelig. Begrepet blir dermed uklart og tåkete, og det blir også vanskelig å anvende ”kvalitet” som et
presist mål, og dermed som et godt hjelpemiddel til å vurdere virkningen av faglige og politiske tiltak.
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Det virker som om utvalget er nokså skeptisk til kvantitative evalueringer av kvalitet i noen sammenhenger.
Utvalget skriver f. eks. et sted at internasjonale rangeringer av institusjoner må tas med en klype salt. Stjernøutvalget har likevel selv foretatt en kvantitativ analyse av kvalitet og produktivitet basert på ganske grove,
kvantitative indikatorer18. Disse målene blir også brukt til å g jøre sammenlikninger mellom institusjonene.
Men i hovedsak nærmer utvalget seg problemstillingen på en annen måte, ved å peke på tiltak som de mener
fremmer kvalitet. Her dreier det seg særlig om betydningen av organisatoriske endringer, noe som er forståelig
i lys av hvordan mandatet er formet.
Hovedgrepene som foreslås for å sikre kvalitet, særlig i forskningen, er følgende:
1. En klar og tydelig ledelse og sterkere styring. Det g jelder alle nivåer, institusjon, avdeling, grunnenhet,
inklusive departementet som strategisk partner.
2. I forlengelsen av punkt 1 kreves det en ledelse som både får muligheter til – og har vilje til - maktøvelse.
Det g jelder særlig nødvendige interne prioriteringer.
3. Sammenslåing av enheter til større klynger eller nettverk. Størrelse og robusthet opptrer ofte sammen i
utvalgets diskusjon. Kvalitet krever en viss størrelse – en kritisk masse – som samtidig g jør miljøene sterkere ”robuste” i konkurransen med andre. Spørsmålet er om det er lurt å satse på de beste miljøene eller lage ulike typer nettverk for å styrke ”nestbeste” miljøer som samarbeider med de beste. Det virker som om Stjernø-utvalget er mest positiv til den siste modellen, noe som viser seg i forslagene til regionalisering og fusjoner av institusjoner.
4. Få en bedre struktur og klarere orden i feltet. Flere steder pekes det på at ledelsen må få et større
handlingsrom og en lengre tidshorisont enn det som nå er tilfelle med mer langsiktig planlegging og med
garantier mot for store variasjoner fra år til år.
Stjernø-utvalgets synes altså å mene at spørsmålet om kvalitet lar seg løse ved å satse på styring og ledelse og
kommer dermed farlig nær å slutte seg til det professor Gustav Karlsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag kaller en
”byråkratisering og formalisering av kvalitetsforståelsen”: ”Langt på vei er det satt likhetstegn mellom kvalitet
og stadig endring og restrukturering under etiketten modernisering”.19 Derfor blir det spesielt viktig å analysere
hva slags ledelse Stjernø-utvalget ønsker at institusjonene skal underlegges.

Professorutvalgets syn
Vi tror ikke sterk styring og ledelse i seg selv skaper bedre kvalitet. For å kunne si noe om hvordan vi kan skape
god kvalitet, må vi derfor - i motsetning til Stjernø-utvalget - kunne g jøre rede for hva vi mener med kvalitet.
Det er ikke nødvendigvis så enkelt. Stjernø-utvalget har for eksempel bestilt en rapport som bl.a. drøfter forholdet mellom økonomiske styringssystemer og kvalitet.20 Denne kan være relevant for å drøfte noen av vanskelighetene med å definere målet (kvalitet) og styre aktørenes handlinger i en retning som fremmer kvalitet.
Rapporten gir en interessant oversikt over problemstillinger knyttet til vanskelighetene med å styre virksomheter i universitets- og høyskolesektoren i retning av bedre forskning når en baserer seg på økonomiske insentiver. Vagstad m.fl. skriver at siden det er vanskelig å måle god forskning direkte, bruker en indirekte mål i form
s. 117 og vedlegg 4 i Stjernø-utvalgets innstilling
Karlsen, Gustav (2006): Utdanning, styring og marked. Oslo: Universitetsforlaget
20
Vagstad, Steinar m.fl. (2007): Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren – teoretiske vurderinger.
Rapport til Kunnskapsdepartementet.
18
19
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av indikatorer som publikasjonspoeng, antall doktorgrader osv. Men økonomiske (og evt. andre) insentiver som
knyttes til disse indirekte målene motiverer aktørene til å oppnå høyere skårer på disse:
I hvilken grad forskningen blir bedre avhenger imidlertid av i hvilken grad indikatorene er korrelert med god forskning. Hvis korrelasjonen er svak vil insentivene bevege oss i liten grad mot målet, og vice versa om korrelasjonen
er sterk. Det generelle poenget er at sterke insentiver forutsetter at insentivene motiverer til ønskelige handlinger,
og at jo sikrere en er på at en indikator peker i rett retning, jo sterkere insentiver bør en anvende for å få aktøren
til å forbedre denne indikatoren*:
Vagstad m.fl. konkluderer med at det nye finansieringssystemet som kom etter Mjøs-utvalget har flere gode
sider. Men en av de problematiske er at det ”nye finansieringssystemet er basert på at prestasjoner målt ved noen
resultatindikatorer utløser bevilgninger. Disse indikatorene virker til tider lite treffsikre i forhold til målsettingene.
Spesielt er det et problem at finansieringsmodellen premierer kvantitet, mens målsettingene legger stor vekt på
kvalitet”21
Et eksempel på en slik problematisk tilnærming til ”kvalitet” er Nokuts evaluering av norske sykepleierutdanninger høsten 2005 22. Som kjent fikk 27 av 31 norske sykepleierutdanninger klare krav om forbedringer innen
to år for å få beholde akkrediteringen. For de fleste institusjoners del, handlet dette om at de ikke oppfylte
Nokuts kvantitative krav om at 20 prosent av lærerne som er tilknyttet et bachelorstudium, skal ha førstekompetanse. Det ble i mindre grad vurdert om denne mangelen skapte noen problemer i selve utdanningen eller for
den jobben de nyutdannede sykepleierne skulle g jøre, og det ble også i mindre grad drøftet om de svakhetene
som evalueringene ellers avslørte, hadde sammenheng med lærernes manglende formelle akademiske kompetanse. Nokut innførte tradisjonelle standarder fra akademia på en utdanning med et annet særpreg, der praksis
står svært sentralt ved siden av teoretiske kunnskaper. Eller som rektor Eli Bergsvik ved Høgskolen i Bergen sa
da resultatet av evalueringen ble kjent: ”Slik saka no blir framstilt i media, kan det oppfattast som at det ikkje
lenger er trygt å vere pasient i sjukehus eller kommunehelsetenesta fordi sjukepleiarutdanningane ikkje fyller
krava til akkreditering, og at sjukepleiarane derfor ikkje er gode nok. Til det er å seie at det er ingen grunn til uro,
dei nyutdanna sjukepleiarane er like dyktige yrkesutøvarar som før” 23.
Nokut syntes her å operere ut fra et sett fastsatte kvantitative indikatorer, uten å vurdere om disse indikatorene var relevante for å vurdere kvaliteten av det sykepleierutdanningen driver med, nemlig å utdanne sykepleiere.
Videre kan man spørre om undervisningskvalitet måles ved antall avlagte studiepoeng, eller måler man da like
mye institusjonens beliggenhet, dens evne til å drive markedsføring og dens vilje til å legge eksamenskravene
tilstrekkelig lavt? Kan forskningskvalitet måles ved å telle publiseringer: eller kommer man da til å forveksle
evne til å produsere tidsskriftstilpassede artikler og enkelte fagfelts markedsmuligheter med evnen til å produsere artikler med et viktig innhold? Kan relevans måles ved å telle samarbeidsprosjekter med næringslivet
eller vil man da telle samarbeidspartneres økonomi i stedet?
Disse betydelige problemene, knyttet både til definisjon av kvalitet og til å måle det man så definerer som kvalitet, tilsier at vi kanskje bør være litt ydmyke i den følgende diskusjonen og unngå ”store grep” som skal løse
kvalitetsproblemene en gang for alle.
Vagstad m.fl. 2007:47-48.
Vagstad m.fl. 2007:47-48.
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Noen har treffende sagt at ”kvalitet kjenner man ig jen når man ser det”. Men det hjelper oss lite hvis vi skal
gjøre rede for hva kvalitet er. I denne sammenheng snakker vi minst om tre former for kvalitet:
•
•
•

Forskningskvalitet
Utdanningskvalitet
Relevans og brukbarhet

I utgangspunktet er vi naturligvis for økt kvalitet på alle disse tre områdene, og i prinsippet er det slik at
kvaliteten på utdanning henger sammen med kvaliteten på forskningen som drives, både av den enkelte og
miljøet. Vårt syn er at utdanningen i sektoren får høyest kvalitet når den er forskningsbasert. Innholdsmessig god undervisning krever at læreren er aktiv i forskning. Men fordi den tida en har til rådighet er begrenset, kan en måtte velge mellom å gi god undervisning og drive god forskning. God undervisning krever tid til
forberedelse. Og studentoppfølging betyr en oppstykket arbeidsdag. Forskning krever på sin side tid til fordyping og konsentrert ro.
Stjernø-utvalget synes altså å mene at tilstrekkelig størrelse og sterk styring er de aller viktigste forutsetningene for kvalitet. NTLs professorutvalg vil trekke fram noen andre kriterier som vi mener er viktigere for
å skape kvalitet i høyere utdanning og forskning.
•
•
•
•

ressurser og tid
stabilitet og forutsigbarhet
faglig, institusjonell frihet og individuell forskningsfrihet og forskningsrett
dialog, diskusjon og jevnlig faglig evaluering

En del andre vanlige oppfatninger av forutsetninger for kvalitet står derimot ofte i et motsetningsforhold.
Kvalitet kan skapes i konkurranse, men også gjennom samarbeid. Mjøs-utvalget la stor vekt på konkurranse
som mekanisme for å fremme kvalitet og skapte derfor institusjonelle ordninger for å øke konkurransen
mellom institusjoner og mellom ansatte. Stjernø-utvalget har langt mer tro på styring som mekanisme for å
fremme kvalitet enn Mjøs hadde og vil derfor erstatte markedsmekanismer med sterkere politisk og institusjonell styring. Professorutvalget ser det legitime i en styring som innebærer at en ønsker svar på visse definerte spørsmål. Men i tillegg til slik klar oppdragsforskning må den øvrige forskningen være fri. Og i tillegg til
marked og styring må det være rom både for enkeltforskere og for samarbeid innen og mellom institusjoner
(på ulike nivåer).
Kvalitet kan skapes g jennom samling av ressurser, men også g jennom mangfold. Mjøs-utvalget argumenterte for mangfold, men foreslo en markedsbasert institusjonell organisering som erfaringsmessig ofte skaper lite mangfold ettersom markedsaktører har en tendens til å samles om like, populære tilbud. Stjernøutvalget har mest tro på organisatorisk samarbeid, men drøfter i mindre grad hvordan det skal bli plass til
mangfoldet i et såpass sentralstyrt system.
Kvalitet er relevans for samfunnslivet, men også det tilsynelatende irrelevante. Stjernø-utvalget legger stor
vekt på styring og ledelse som kan sikre relevans, men langt mindre vekt på nødvendigheten av å sikre at det
sære og uventede, det rare og særpregede kan sikres sin plass innen et stadig mer strømlinje- og markedsformet akademisk system. Det ikke-ortodokse kan på sikt vise seg å ha avg jørende verdi.
Kvalitet kan vurderes av kolleger, men også av brukere. Det er en iboende motsetning mellom kvalitetsvurdering basert på fagfellevurdering knyttet til et internasjonalt forskerfelleskap på den ene siden og kvali-
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tetsvurdering basert på virksomhetens relevans for lokalt nærings- og arbeidsliv og kvalitetsvurdering fra
eksamensrettede studenter på den andre side..
Det er likeledes en sammenheng og en motsetning mellom de krav utdanning stiller og de krav forskning stiller til den enkelte universitets- og høyskoleansatte. Det er derfor nødvendig at reformer i høyere utdanning
alltid sees i sammenheng med hva de vil bety for forskningen.

Ekstern evaluering
Et generelt trekk ved utviklingen i forskning og høyere utdanning internasjonalt er opprettingen av såkalte
kvalitetsbedømmingsorganer. Noen er overnasjonale, f. eks. på europeisk nivå. Andre er nasjonale. Nokut –
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er den norske utgaven som fikk en formalisert status i loven om
høyere utdanning i 2005.
Oppretting av ”uavhengige” kontrollorganer som i hovedsak på juridisk og formelt grunnlag skal vurdere om
offentlig ansatte g jør jobben sin, er en del av den ”styringen g jennom mistillit” som er et sentralt element i nyliberale reformer.
Det bør derfor problematiseres om store eksterne kontrollorganer som f.eks. Nokut som alene er best skikket
til å vurdere kvaliteten. I dag har kvalitetsbegrepet innen utdanningsfeltet blitt mer og mer et politisk og administrativt begrep og mindre og mindre et faglig begrep: ”Det er ikke lengre lærere og folk med praktisk og teoretisk erfaring knyttet til skole og undervisning som skal vise vei når det gjelder kvalitet. Andre profesjoner, ikkeminst jurister og økonomer, og nye organer som Utdanningsdirektoratet og Nokut, skal vise oss veien og belære
oss om kvalitet” 24, skriver Gustav Karlsen. Selv om Karlsen her tar utgangspunkt i grunnskolen, mener vi dette
også er en relevant problemstilling også for høyere utdanning. Institusjonene selv er etter vårt syn selv i stand
til å vurdere kvaliteten i sin faglige virksomhet og g jerne i samarbeid med andre institusjoner. Dette bør være
en naturlig del av den faglige virksomheten.
I sitt notat om høyere utdanning påpeker Knut Kjeldstadli at Nokut dessuten har ansvaret for å påse at alle
internasjonale avtaler blir iverksatt inn i det norske utdanningssystemet.
I formen er NOKUT nasjonalt, i gagnet tegner det til å bli en importhavn. Nå skal en ikke overdrive hvor raskt
dette systemet for ”kvalitetssikring” vil nå langt inn i utdanningssystemene til de enkelte landene. Men det arbeides hardt for å utvikle standarder og prosedyrer. NOKUT har nødvendigvis ikke egen spesialistkompetanse til
å kunne evaluere alle fag. Sjøl om eksterne fagfolk trekkes inn, vil NOKUT måtte bygge på en del faste, kvantifiserbare mål, som kan anvendes overfor alle utdanningsveier. Som sekretæren i Mjøs-utvalget, som utredet
høyere utdanning, sa på et møte på Historisk institutt i Oslo – vi har jo et biltilsyn, da må jo også kunne ha et
historietilsyn25.
Evalueringsorganet Nokut ble selv evaluert i 2007 evaluert av en komité bestående av ”internasjonale evalueringsforskere”. Konklusjonen var at opprettelsen av Nokut var ”riktig” for norsk høyere utdanning og at organet
gjør et ”svært godt” arbeid26. Det ble imidlertid pekt på to svakheter: Nokut er for lite uavhengig av departementet, og slik politisk ”uavhengighet” er svært viktig poeng i NPM-tenkningen, jfr. f.eks. den løpende diskusjonen
om Konkurransetilsynet skal kunne overprøves av politisk valgte myndigheter. For det andre er Nokut ifølge
Karlsen, Gustav (2006): Utdanning, styring og marked. Oslo: Universitetsforlaget, s. 250
Knut Kjeldstadli (2007): På vei mot en akademisk kapitalisme. manus
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evalueringen mer opptatt av kontroll enn av utvikling. Dette er en påpekning som mange av dem som har vært
utsatt for Nokut kan skrive under på, og organets reaksjon på denne kritikken var at ”kontrollaspektet står
sentralt i Nokuts mandat, men vi fokuserer også på utviklingsperspektivet” 27.
Vi er generelt skeptisk til den nyliberale tenkningens ensidige fokus på eksterne evalueringer og kontrollsystemer. Nokut kunne spilt en positiv rolle hvis oppgaven var å være idéskaper, initiativtaker og koordinator
mellom institusjonene. I stedet er organet i hovedsak blitt en slags generalstab som utsteder marsjordre og
påbud. Derfor bør Nokut legges ned. Vi mener institusjonene i større grad selv bør ha rett og plikt til å evaluere sine egne utdanninger jevnlig og gjennom det gis ansvaret for kvaliteten i universiteter og høyskoler. Der
hvor det er kvalitetsproblemer med et fag eller eventuelt et studiested, kan flere tiltak settes inn: Et kvalifiseringsprogram for ansatte, samarbeid med andre institusjoner, fastsettelse av en frist innen hvilken det
skal ha skjedd en kvalitetsheving og så en ny evaluering, og også nedlegging der dette ikke har skjedd.
Dette er i tråd med vårt standpunkt om akademisk selvstyre som styringsprinsipp, og i tråd med våre ideer
om at kvalitet utvikles best g jennom løpende dialog mellom fagfeller på nasjonalt og internasjonalt nivå. En
slik dialog kan institusjonene best g jøre selv.
På en slik bakgrunn støtter Professorutvalget også Stjernø-utvalgets forslag om å gi høyskolene rett til selv
å opprette mastergrader på samme vilkår som universitetene har.
Professorutvalget vil også støtte Stjernø-utvalgets bekymring for at kravet om fire doktorgrader kan føre
til en uheldig ressursbruk. Vi vil i stedet anbefale løsninger som fører til at institusjonene bygger ut doktorgrader på områder der de ser at dette er naturlig ut fra en faglig vurdering, ikke først og fremst fordi det er
forutsetning for en ønsket universitetsstatus. Dermed vil det også i mindre grad føre til at ressurser unødvendig trekkes vekk fra bachelorutdanninger. Vi har imidlertid liten tro på at universitetsbetegnelsen bør
knyttes til enkle tallstørrelser som en doktorgrad og 5000 studenter. Vi har mer tro på at søknader behandles individuelt.
For det andre støtter vi forslaget om oppretting av obligatorisk forskeropplæring. På mange måter er forslaget her en formalisering av eksisterende strukturer, men vi tror det vil være gunstig for forskerutdanningen at institusjonene pålegges å gi et slikt tilbud. Det betyr også at de store universitetene må pålegges
å følge opp PhD-studenter fra andre institusjoner, noe som i dag kan være et problem. Vi vil på den annen
side påpeke at det fortsatt må eksistere muligheter for å ta doktorgrad også for forskere som ikke ønsker
å følge slike organiserte opplegg.

Kvalitet i korte profesjonsutdanninger
Stjernø-utvalget peker på betydelige problemer ved de store, kortere profesjonsutdanningene. Utvalget viser
til evalueringer som tyder på at både sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanningen har et betydelig forbedringspotensial og konkluderer:
De foreliggende evaluerings- og forskningsrapportene gir derfor grunn til uro og til å konkludere med at utdanningene står overfor en rekke utfordringer som sannsynligvis henger sammen: studiekvaliteten er ofte for lav,
kompetansen til de ansatte svarer ikke til lovens forventninger, og FoU-virksomheten er for lav og produserer
ikke tilstrekkelig kunnskap om de yrkesutfordringene og yrkesfeltene som utdanningene skal kvalifisere til.
27
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Selv om vi har reist spørsmål ved den metodiske tilnærmingen Nokut har benyttet overfor sykepleierutdanningene, er det likevel all grunn til å diskutere situasjonen ved de dominerende, korte profesjonsutdanningene i
Norge. Det har flere årsaker, dels utgjør de en betydelig del av høyere utdanning i Norge, dels har de i forholdsvis liten grad blitt g jort til g jenstand for forskning, dels har, særlig lærerutdanningen, stadig vært utsatt for
stadige eksterne, ikke-faglige, politisk drevne endringer.
Lærerutdanningen har også sterke tradisjoner som ”skoler”, noe som Inger Anne Kvalbein har omtalt som ”seminarkontrakten”. Studentene ble ”ledet gjennom lærerutdanningen med obligatoriske fag og omfattende undervisningstilbud, og hvis de ikke har gjort fatale feil er de blitt sertifisert til læreryrket”28. Ettervirkningene av denne
”seminarkontrakten” finnes fortsatt i form av lavere studentinnsats enn gjennomsnittlig, men fullføring på gjennomsnittstid og betydelig rom for studiekulturer der fagkunnskap er lite viktig 29. Før utdanningsekspansjon og
høyskolesamordning kunne nok ofte ganske entydige faglige tradisjoner virke som effektive og selvfølgelige
kunnskapsnormer og kvalitetskriteier. Men vi har nå hatt flere tiår med avvikling av slike former for tradisjonsstyring.
Samtidig omfatter høyskolesektoren en rekke utdanninger som har et sterkt grunnlag i praksislæring og i det
som er kalt ”taus kunnskap”, i tillegg til å ha basis i teoretisk formalisert kunnskap. Å ville omforme alle høyskoleutdanninger etter en lest hentet fra akademia og tradisjonelle vitenskapelige disipliner er å gjøre vold på disse
utdanningene. I dag har 71 prosent av fagpersonalet ikke førstestillingskompetanse. Å stille krav om doktorgrader på utdanning av kjørelærere er kanskje ikke særlig relevant. Samtidig er det bokstavelig talt livsviktig
med god kjørelærerutdanning.
Det er – kort sagt – mye å ta fatt i. Det er et positivt trekk ved Stjernø-utvalget at det setter fokus på de korte
profesjonsutdanningenes særlige problemer og behov, og forsøket på å trekke opp en kunnskapspolitikk for de
store høyskoleutdanningene er et viktig bidrag til utdanningspolitikken.
Stjernø-utvalget fremmer en rekke større og mindre forslag som særlig tar sikte på å styrke de korte profesjonsutdanningene, der utvalget mener det trengs et særlig løft for å styrke de tradisjonelle bachelorutdanningenes prestisje og kvalitet, blant annet g jennom:
•
•
•
•
•

oppretting av sentre for fremdragene undervisning
fjerning av statlige rammeplaner for profesjonsstudiene, det vil si overlate til høyskolene selv å lage
pensum
tiltak for å styrke praksisperioden. Mer ansvar til praksisfeltet og sterkere Nokut-overvåking av
praksisdelen av utdanningene
et omfattende kompetansehevingsprogram, i størrelsesorden 50-100 millioner per år i fem år
styrking av forskningen på profesjoner og profesjonsfeltet i profesjonsutdanningene

Professorutvalget støtter disse forslagene med unntak av forslaget om å fjerne rammeplanene. Det er viktig å
opprettholde og videreutvikle de nasjonale rammeplanene, fordi rammeplanene sikrer kompetansemål for profesjonsutøveren samtidig som de inneholder minimumskrav til praksis og ferdighetstrening i studiene.

Kvalbein, Inger Anne: Norsk allmennlærerutdanning i historisk perspektiv. I: Karlsen og Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning: Søkelys på
allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Oslo, 2003, Universitetsforlaget
29
Heggen, Kåre: Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten, i Norsk pedagogisk tidsskrift 2005 nr 06.
28

22

Kapittel 3

Struktur
Stjernø-utvalgets innstilling bygger på følgende premiss, et framtidsscenario forutsatt at dagens ordninger ikke
endres:
•

•

•

•

Så lenge kvalifiseringen til universitet skjer etter kriterier der eksisterende universiteter danner normen,
er det fare for at institusjonene samlet sett blir mer like. Dette forsterkes av at de tradisjonelle breddeuniversitetene har vist tegn til å øke bredden i studietilbudet g jennom å utvikle nye, mer yrkesrettede tilbud.
De institusjonene som har mulighet til å sette seg universitetsstatus som mål, vil gjennom mange år konsentrere sin virksomhet om dette målet. Energi, oppmerksomhet og ressurser vil bli dreid vekk fra bachelornivået og over mot master- og doktorgradsnivået
Det vil bli opprettet en lang rekke nye doktorgrader, mange av dem i små faglige miljøer og med usikker
rekruttering og gjennomføringsgrad. Dette vil bety en sterk spredning av ressursene og en sterkere konkurranse om stipendiater og kompetanse enn tilgangen gir grunnlag for.
De høyskolene som ikke er store nok eller har ressurser nok til å bli universiteter, vil være på kontinuerlig
leting etter løsninger som gjør at de ikke opplever seg som tapere. Enkelte av profesjonshøyskolene i distriktene, og da særlig i Nord-Norge, vil ha problemer med å tilpasse seg de endrede rammebetingelsene og kan
få vansker med å trekke til seg studenter og fagpersonale. Det er sannsynlig at det oppstår et hierarki av
institusjoner, eventuelt innenfor hver av kategoriene universitet og høyskole. Selv om den resultatbaserte
finansieringen utg jør en relativt liten del av institusjonenes samlede bevilgninger, vil vedvarende rekrutteringsproblemer kunne lede noen institusjoner inn i en ond sirkel der det blir stadig vanskeligere å opprettholde et forsvarlig faglig nivå.

Stjernø-utvalget mener at disse problemene vil bli skjerpet av befolkningsendringer. I tillegg kommer studentenes økende grad av valg av byene som studiested, økte krav til forskning og forskerkompetanse for ansatte og
de økte kravene til internasjonalisering. Stjernø-utvalget mener videre at en desentralisert struktur ikke vil
kunne oppfylle kravene som blir stilt til å bidra med FoU og samarbeid med næringslivet og offentlig sektor i sin
region. Små studiesteder vil heller ikke kunne være tilstrekkelig attraktive for studenter. Det heter at ”større
miljøer under ellers like forhold generelt er miljøer med flere faglige impulser, rikere faglige diskusjoner blant de
ansatte og bedre bibliotektilbud”. Som regel har de også større økonomisk handlingsrom.
Stjernø-utvalget konstaterer videre at denne utviklingen er en delvis ønsket og en delvis utilsiktet effekt av
Mjøs-reformene. Det markedsstyrte finansieringssystemet har ført til oppretting av svært mange, ofte nesten
like utdanningstilbud for å tiltrekke seg studenter og dermed skaffe inntekter. I tillegg åpnet Mjøs-utvalget for
at høyskoler kunne tilby mastergrader og doktorgradsutdanninger og at høyskolene kunne bli akkreditert som
universiteter hvis de fikk godkjent fire doktorgradutdanninger. Som resultat av dette er det per 2008 oppret-
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tet tre nye universiteter: Agder, Stavanger og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås. I tillegg er arbeidet
med universitetsakkreditering kommet godt i gang ved Høgskolen i Bodø, og ved Høgskolen i Telemark 30. De tre
høgskolene i Hedmark og Oppland har som felles mål å opprette Innlandsuniversitetet, og deres første doktorgradsutdanning er nå godkjent av den nedsatte ekspertkomiteen31.
Stjernø-utvalget mener det er umulig å reversere regelverket som åpner for at høyskoler kan bli universiteter,
og konkluderer derfor med at det institusjonelle/formelle skillet mellom høyskoler og universiteter er blitt borte
for godt og at rundt halvparten av alle ordinære høyskoleutdanninger (lærer, sykepleier, ingeniør) vil bli gitt på
universiteter i nær framtid.
Hovedtanken er at man vil hindre ytterligere fragmentering og oppsplitting og i stedet skal kunne samle kreftene og dermed øke kvaliteten, både på forskningen og undervisningen. Det skjer blant annet ved å redusere
tallet på konkurranseflater. Det vil f.eks. bli mindre meningsfylt for de nåværende høyskolene i Sør- og NordTrøndelag å konkurrere mot hverandre hvis de er en del av det samme ”Universitetet i Midt-Norge”
Stjernø-utvalget lanserer på denne en omfattende sammenslåing av universiteter og høyskoler. Det heter at:
•
•
•

•
•

All statlig høyere utdanning i Norge samles i 8 – 10 flercampusuniversiteter med tyngdepunkt i ulike deler av
landet
Institusjonene etter sonderinger seg i mellom vurderer hvem de vil slås sammen med. Dette skjer på basis
av blant annet geografi, profil, strategi og størrelse
Institusjonene fremmer forslag til Kunnskapsdepartementet innen 1. januar 2010 om hvilke institusjoner de
vil slå seg sammen med. Reg jeringen tar stilling til den endelige institusjonsstrukturen. Sammenslåingene
iverksettes så snart som mulig
(De) institusjonene …. vil ha ulike profiler….. Institusjonsprofilen skal drøftes med departementet og danner
basis for flerårige avtaler mellom institusjon og departement
De strategiske bevilgningene i finansieringssystemet…. vil være et viktig verktøy for departementet når
det g jelder å sørge for at institusjonene utvikler en ønskelig arbeidsdeling seg i mellom og nødvendig differensiering internt

Stjernø-utvalget har etter alt å dømme tatt høyde for at dette ”maksimumsforslaget” ikke vil bli vedtatt og har
derfor i tillegg fremmet en rekke enkeltforslag som vil trekke i samme retning: mindre konkurranse, mer samarbeid og sammenslåing, mindre press for å etablere doktorgrader.
De to hovedgrepene er å endre finansieringssystemet (som vi omtaler videre i kapittel 4) og å reformere akkrediteringskravene for å bli til universitet: ”Stjernø-utvalget foreslår at kriteriene endres slik at institusjoner som
har selvstendig rett til å tildele én doktorgrad og samtidig har minst 5000 studenter, kan akkrediteres som
universitet. Samtidig bør kriteriene for å oppfylle kravet til ”stabil forskerutdanning” skjerpes”.
Kravet om minimumstall på studenter vil fremme sammenslåing, mens reduksjon til en doktorgrad for å bli
akkreditert som universitet vil svekke insitamentet til å etablere mange PhD-utdanninger. I samme retning
peker forslaget om oppretting av obligatoriske forskerskoler, delvis på tvers av institusjonene.

se .eks. innlegg av rektor Dag Kjartan Bjerketvedt, fylkesordfører Gunn Marit Helgesen
og regiondirektør i NHO Nikolai Boye i Varden 14.3.08
31
Oppland Arbeiderblad 7.4.08
30
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Professorutvalgets syn
Spørsmålet om de nye, store institusjonene kan bli for sammensatte og for vanskelige å styre er delvis drøftet
av Stjernø-utvalget selv som sier at en ”risikofaktor” er intern nivellering, f.eks. ved at eksisterende forskningstid og -ressurser omfordeles. Faren for dette er størst i flercampusmodellen som i praksis er Stjernø-utvalget
forslag. Utvalget skriver: at ”det er sannsynlig at det vil komme krav om ”rettferdig” fordeling, og fusjonene kan
også skape forventninger om heving av de svakeste miljøene”. Stjernø-utvalget peker videre på problemer
knyttet til
•
•

Mulig motstand mot fusjoner, både fra institusjonene selv, eventuelt med støtte fra lokale myndigheter
og næringsliv, og fra interne grupper.
Kulturforskjeller kan også være et element i intern motstand og kan i tillegg redusere de faglige
gevinstene ved sammenslåing.

Endelig heter det at ”Alle modellene byr på styringsutfordringer…. I flercampus- og storhøyskolemodellen vil de
være knyttet til styringen av store og komplekse institusjoner, kanskje med betydelige interne spenninger”
Professorutvalget har ingen problemer med å slutte seg til dette. Men Stjernø-utvalget (SU) foreslår dramatiske omorganiseringer, og for å legitimere så dramatiske grep er utvalget nødt til å etablere en kriseforståelse.
Så til tross for at de innledningsvis påpeker at universiteter og høyskoler ”på en vellykket måte har sikret landet
tilgang til høyere utdanning og tilførsel av kandidater til arbeidslivet”, så mener Stjernø-utvalget likevel at
dagens modell er under så stort press at en omfattende reform er påkrevet.
Men å skape kvalitet er en avveining mellom mange hensyn, og det er ikke nødvendigvis slik at en stor omorganisering av sektoren vil skape bedre kvalitet i utdanning og forskning. Dette store grepet bygger på en problematisk påstand om at samling av kreftene i store, sammensatte institusjoner i seg selv vil gi de beste resultater.
Det kan nesten virke som om utvalget g jør en nivåfeilslutning og setter likhetstegn mellom institusjon og fagmiljø. Men store institusjoner kan ha små og sårbare fagmiljøer, mens små kan ha få men robuste. Enkelte av de
minste enhetene i høyskolesystemet har nettopp slike robuste miljøer. Her trekker vi bare fram Evenstad, et
studiested under Høgskulen i Hedmark, som har 130 studenter og 25 ansatte, men likevel holder et høyt internasjonalt nivå på sitt felt. Vi vil også påpeke at vi finner SUs innføring av ”studiested” som enhet nokså problematisk. Det må være størrelsen på institusjonene som bør vurderes av sentrale myndigheter. Hvordan institusjonene organiserer sine enkelte studiesteder bør være opp til dem.
Tanken om at mindre og kanskje faglig mindre solide enheter vil tjene på å bli organisert sammen med større og
faglig sterkere enheter kan under visse forutsetninger være riktig. Men dette skjer ikke gratis. Om for eksempel ansatte ved universitetet skal bidra ved andre enheter, tar det selvsagt arbeidstid. Av seg selv innebærer
sammenslåing ingen garanti for nivåhevinger.
Vi innser naturligvis at det er en nedre grense for et fagmiljøs ”kritiske størrelse”. Men det er ingen entydig sammenheng mellom størrelse og kvalitet i høyere utdanning. Derimot er sammenhengen mellom ressurser og kvalitet påfallende. Å bruke sammenslåing som virkemiddel for å oppnå kvalitet blir derfor for enkelt. Stjernø-utvalget ønsker mindre markedsstyring og mer politisk styring. Men det er jo politisk styring som er årsaken til at vi
har flere av de små institusjonene, så her er sammenhengen mellom diagnose og medisin svært problematisk.
Stjernø-utvalget viser manglende forståelse for at desentraliserte fagmiljøer og fagpersoner er viktige for
desentralisert nærings- , kultur- og samfunnsliv. (Ikke bare arbeids- og næringslivet). En del typer utdanninger
og undervisning skapes etter alt å dømme best i nært samarbeid med lokale krefter utenfor institusjonene, noe
som ofte vil kreve lokal tilstedeværelse. Stjernø-utvalget foreslår f.eks. at sykepleierutdanningen i Førde bør
særskilt vurderes for nedlegging. Men denne utdanningen betyr svært mye for rekrutteringen til sykehusene
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i Sogn og Fjordane og har betydning for det faglige nivået i det lokale helseforetaket. Dette kjenner de politikerne som til slutt skal avgjøre det hele, betydningen av. Svaret er derfor ikke nødvendigvis mer sentralisering,
men heller stimulering til samarbeid når miljøene blir små, ved økonomisk stimulering til samarbeid, eller ved
andre vedtak eller tiltak.
Helt fra opprettingen av distriktshøyskolene rundt 1970 og fram til nå har det vært røster som har argumentert
for at det skulle være tydelige forskjeller mellom de regionale høyskolene og universitetene. Men høyskolene
og distriktspolitikerne har vunnet mange slag som har nedbetonet forskjellene, bl.a. ved at det skulle være
mange av de samme stillingskategoriene. Mange vil støtte Stjernø-utvalget i at oppretting av de regionale høyskolene har vært en suksess; det har gitt en spredning av forskningsressurser og bidratt til oppblomstring av
lokale kompetansemiljøer, og det har gitt hele nasjonen et kompetanseløft, bl.a. ved at langt flere har fått muligheten til høyere utdanning. Viktig for de regionale høyskolenes suksess har nettopp vært at de ikke har vært så
forskjellige fra universitetene som noen ønsket. Det har blant annet betydd at mange dyktige fagfolk har dratt
tilbake til sin region og bygd opp fagkompetanse der. Hvis det er slik at det er nettopp spredningen av kompetanse som har vært suksesskriteriet, så blir det problematisk ensidig å bruke konsentrasjon som medisin.
Stjernø-utvalget gir uttrykk for at det skal være en utstrakt arbeidsdeling innen høyere utdanning, og synes i
denne sammenheng å være svært lite begeistret for at Mjøs-utvalget ga høyskolene rett til masterutdanninger
og doktorgrader hvis de var kvalifiserte. Men det må da være vanskelig å argumentere mot at miljøer som blir
gransket og funnet kompetent, ikke skal få undervise og forske på områder de er kvalifisert for. Tidligere hadde
høyskolene bare rett til å gi lavere grads utdanning, uansett hvor mange professorkompetente en hadde. Reformen ga høyskolene muligheten til å bruke den kompetanse som var der. Og distriktspolitisk har dette vært positivt. Flinke folk i distriktene har bl.a. fått muligheten til å ta utdanning på masternivå, og mange har gått i gang
med doktorgrad. Mjøs-utvalgets åpninger for høyskolene var et langt steg framover for å utnytte human-kapitalen her i landet.
Det er derfor nødvendig å skille mellom markedstilpasning og ”akademisk drift”. Hovedproblemet med Mjøsreformene er at de ga markedet og markedstilpasningen en for sterk rolle i Universitets- og høgskolesektoren.
Den ”akademiske driften” som Mjøs-utvalget ga et mulig utløp, er i utgangspunktet noe helt annet. Universitetsutbyggingen drives fram av ulike krefter, men særlig to tendenser er viktige. For det første er det et sterkt
ønske i de enkelte regionene om å få et eget universitet. Det har utløst ganske betydelige friske, lokale og regionale midler til formålet. Høyere grads utdanninger er derfor noen steder finansiert med eksterne midler, noe
som altså har betydd at utdanningssystemet har fått mer ressurser enn det ellers ville ha fått. I prinsippet er
Professorutvalget av den oppfatning at høyere utdanning er et offentlig ansvar, men det skader naturligvis ikke
om private aktører bidrar til sektoren med tilleggsmidler uten føringer som binder institusjonen til disse aktørenes interesser.
For det andre ønsker de ansatte i sektoren kompetanseheving og større utfordringer. Det er i utgangspunktet
positivt, ikke et problem. Det har vært en betydelig kompetanseøkning blant de ansatte på høyskolene i de siste
årene32. Det har vært en reduksjon i antall høyskolelærere og en økning først og fremst i tallet på førstelektorer33. Svært mange ansatte oppgir at de planlegger eller er i ferd med å kvalifisere seg gjennom doktorgrad eller
førstelektorprogram, slik at kompetanseprofilen vil være vesentlig endret i løpet av noen år.

32
33

Utviklingen er beskrevet i NIFU STEPs rapport Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høyskoler (2006).
 amlet har andelen personale i førstestilling eller høyere økt fra 22 prosent i 1997 til 29 prosent i 2005. Andelen av personale med doktorS
grad er nesten doblet fra 9 prosent til 17 prosent i samme periode. Samtidig er andelen doktorgradsstipendiater ved høyskolene mer enn
tredoblet fra 2 prosent til 7 prosent.
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Professorutvalget ser, i likhet med Stjernø-utvalget, likevel noen problemer knyttet til utviklingen, både når det
gjelder faren for unødig spredning av ressurser og unødig akademisering av de mer praksisrettede profesjonsutdanningene. Vi er også særskilt opptatt av å sikre undervisningen og de yrkesrettede bachelor-utdanningenes
posisjon i institusjoner med ”akademisk drift”.
Norge er et lite land hvor fagfeller har etablert nettverk og kontakt over tid. Disse frivillige nettverkene er viktige for kompetanseoverføringen og bidrar til at nivåene blir sammenlignbare. På noen områder vil det være
behov for å konsentrere ressursene fordi det er spesialiserte felter som krever kostbart utstyr mv. På andre
områder kan en konsentrasjon av kompetansen være farlig for mangfoldet. I samfunnsforskningen kan det
være grunn til å påpeke at verden ser forskjellig ut avhengig av hvor en ser den fra. Etableringen av Universitetet i Tromsø har betydd mye for landsdelen på mange måter og frambrakt kunnskap og perspektiver vi neppe
hadde fått uten.
Vår konklusjon er at det ”store grepet” som Stjernø-utvalget foreslår, er lite treffsikkert og i stedet for å
bidra til økt kvalitet vil det bidra til ørkesløs distriktspolitisk kamp og nye trettende omorganiseringsprosseser for de ansatte.
Et alternativ til å samle alle institusjonene på en standardisert måte kan være skreddersøm. Med det menes
at en bør ta for seg de 38 institusjonene, gå inn i dem og analysere utfordringene34. Svaret kan bli at det
trengs ulike løsninger. Et mangfold snarere enn et mønster. For noen kan sammenslåing være aktuelt, slik det
tegner til en fusjon mellom høgskolen og Universitetet i Tromsø. For noen kan samarbeidsavtaler være svaret. For atter andre kan det være riktig å forbli frittstående institusjoner. Fordi de på en nyttig måte fyller
lokale behov, selv om de ikke er universiteter verken i tradisjonell forstand eller i samsvar med Stjernøutvalgets forslag.

34

jfr. tilløpene til slike analyser i vedlegg 4 i Stjernø-utvalget
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Kapittel 4

Finansiering
Fra 2002 ble det innført et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler i Norge. De statlige bevilgningene, som utg jør hoveddelen av institusjonenes inntekter, er nå delt i en basisdel, en utdanningsdel og en
forskningsdel. Som en del av Kvalitetsreformen ble utdanningsdelen og deler av forskningsdelen gjort resultatbaserte. De resultatbaserte delene beregnes delvis på grunnlag av ”produksjon” av studiepoeng (avlagte, godkjente eksamener verdsatt etter et bestemt system), og delvis på grunnlag av oppnådde resultater innen forskningsvirksomheten.
I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet henter universiteter og høyskoler en del av sine inntekter fra
eksterne kilder, og da først og fremst forskningsmidler fra Norges Forskningsråd (NFR). Mange høyskoler henter inntekter fra oppdragsmarkedet, både innen undervisning og forskning. Institusjonene mottar støtte til
forskning fra EU, fra næringslivet og som donasjoner. For UoH-sektoren samlet kommer tre fjerdedeler av
totale inntekter som bevilgninger over statsbudsjettet og en fjerdedel fra andre kilder.
Av bevilgningene over statsbudsjettet utgjør de ikke resultatavhengige delene om lag to tredeler, mens de resultatbaserte delene samlet utg jør om lag en tredel.
Basisbevilgningen utgjør hoveddelen, mellom 50 og 70 prosent35, av de tildelte midlene fra staten til universiteter. Den skal sette institusjonene i stand til å utføre de oppgaver som de er pålagt g jennom lovverk og andre
politiske vedtak. Basisbevilgningen skal sikre stabilitet og langsiktighet i finansieringen. Den statlige høyskolesektoren fikk om lag 60 prosent av sine tilskudd som basisbevilgning.
Basistilskuddet bygger på en videreføring av tidligere bevilgningsnivå, men etter bestemte tekniske justeringer
(bl.a. pris- og lønnsvekst) og eventuelle politiske endringsvedtak eller omprioriteringer, herunder antall statlig
finansierte studieplasser. Institusjoner som tillegges særskilte oppgaver, funksjoner, fagtilbud, distriktshensyn
eller andre forhold, skal få disse finansiert g jennom basistilskuddet. Basisbevilgningen har også avg jørende
betydning for antall studieplasser ved de enkelte institusjoner, og et kutt i antall studieplasser slår umiddelbart
inn i størrelsen på basisbevilgningen.
Basisbevilgningen er en del av de samlede inntektene, og er som sådan ikke øremerket til bestemte formål.
Pengene brukes også til undervisning og forskning. Men modellen er utformet slik at utgifter til blant annet
35

I 2006 var basistilskuddet som andel av samlete tildelinger over statsbudsjettet lavest (52 prosent) for universitetene i Bergen og Oslo,
og høyest (68 prosent) for Universitetet i Stavanger. For NTNU utg jorde basisbevilgningen 59 prosent, for Universitetet for miljø og biovitenskap 61 prosent og for Universitetet i Tromsø 64 prosent i 2006. Siden den gang har andelene ikke endret seg vesentlig.
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bygninger og utstyr, husleie og til øvrig nødvendig infrastruktur, må dekkes av basisbevilgningen.
Siden basisbevilgningen tar utgangspunkt i historisk bevilgnings- og kostnadsnivå, er det grunn til å tro at et
nytt universitet, som Universitetet i Stavanger36, blir underfinansiert i forhold til de fire ”gamle” universitetene
Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Det samme vil kunne skje dersom flere av dagens høyskoler får universitetsstatus. Dette skyldes at tidligere høyskoler ikke hadde de samme krav til forskningsaktivitet, og dermed
ikke hadde bygd opp den infrastruktur og det utstyrsnivå som forskningsoppgavene krever i deres nye rolle
som universiteter. Også mellom de institusjonene som fortsatt er høyskoler er det ”historisk tilfeldige” forskjeller i basisbevilgningen. Disse forskjellene gir grunnlag for betydelig misnøye i sektoren.
Det særskilte undervisningstilskuddet er helt og fullt resultatbasert. Det beregnes med utgangspunkt i institusjonenes produksjon av studiepoeng to år tidligere. Hver godkjente årsenhet à 60 studiepoeng gir uttelling, men
med forskjellig kronebeløp alt etter hvilken type utdanning det er snakk om.
Universitetene finansierer hoveddelen av sin forskningsaktivitet fra bevilgningene over statsbudsjettet. I det
nye systemet er bevilgningen til forskning splittet i en strategisk del og en resultatbasert del. Den strategiske
delen inneholder midler til doktorgradsstillinger, vitenskapelig utstyr og bestemte strategiske satsinger, og er
en blanding av videreført historisk nivå og politiske vedtak om nye prioriteringer. For universitets- og høgskolesektoren samlet utgjør den strategiske bevilgningen om lag halvparten av den totale forskningsbevilgningen,
men med betydelige variasjoner institusjonene imellom.
Den resultatbaserte delen av forskningsbevilgningen tildeles i all hovedsak på bakgrunn av vitenskapelige publiseringer. Denne bevilgningen er nå et 0-sumspill, slik at hvis noen institusjoner skal få mer, må andre få mindre.
Dette betyr at økt forskningsaktivitet kan føre til reduserte bevilgninger. Hvis institusjonens andel av det totale antall publikasjonspoeng reduseres, så innbærer det redusert bevilgning. Og dersom alle dobler forskningsinnsatsen i forhold til de anvendte kriteriene, vil ingen få mer penger.

Stjernø-utvalgets syn
Finansieringssystemet har etter Professorutvalgets syn – i vesentlig større grad enn adgangen til å etablere
nye master- og doktorgrader - skapt dagens problemer i universitets- og høgskolesektoren. Her er vi helt på
linje med Stjernø-utvalget, som sier at
Utvalget mener at kombinasjonen av høy institusjonell autonomi og det nåværende finansieringssystemet bidrar
til at utviklingen i høyere utdanning i for stor grad blir et resultat av konkurransen mellom institusjonene om
studenter, ansatte og forskningsmidler. I stedet bør institusjonene sikres mer stabile rammevilkår g jennom en
forsiktig reduksjon av den resultatbaserte finansieringen kombinert med avtaler som strekker seg over flere
år, innenfor rammen av begrensningene som følger av årlige statsbudsjetter.
Det utvetydig positive med Stjernø-utvalgets innstilling er at den ikke tar utgangspunkt i den internasjonale
trenden som uten diskusjon slår fast at mer marked er svaret før spørsmålet er stilt. Den påpeker i stedet at
markedet har skylden for noen av sektorens viktigste problemer og foreslår økt politisk styring for å løse
dem. Dette er det all grunn til å støtte. Stjernø fortjener etter vårt syn honnør for å ha klart å få til en enstemmig innstilling på dette punktet. Mindre marked og mer politisk styring er i tråd med både Professorutvalget
og NTLs politiske hovedlinje.

36

I note 36 vises det at UiS til tross for eller på grunn av dette, hadde høyest andel basisfinansiering
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Konkret foreslår Stjernø-utvalget følgende endringer når det gjelder finansiering:
•
•

En ny utregning av basisbevilgningen basert på dagens reelle kostnader ”så langt det er mulig”
Videreføring av den strategiske forskningskomponenten omtrent på samme nivå som i dag. Men pengene
skal brukes mer direkte strategisk og målrettet.
Det innføres en strategisk undervisningsbevilgning med omtrent samme omfang som den strategiske
forskningsbevilgningen. Pengene skal tas dels fra basisbevilgningen og dels fra de resultatbaserte
bevilgningene. ”Det forutsettes at strategiske bevilgninger ikke skal være nøytrale i forhold til geografi
eller fordeling mellom institusjonene, men vil kunne variere mellom institusjonene over tid. Effekten av
bevilgningene bør være g jenstand for evaluering”.
Det innføres et system med avtaler mellom institusjonene og Kunnskapsdepartementet for å styrke
langsiktigheten i virksomheten. Avtalene kan ha et tidsperspektiv på 3 – 4 år.
Bruk av mer systematiske faglige evalueringer innføres som en del av grunnlaget for tildeling av
forskningsbevilgninger bør vurderes på sikt.

•

•
•

Professorutvalgets syn
Professorutvalget støtter hovedtankene i dette. Universiteter og høgskoler bør ikke tilpasse sine studietilbud
like raskt som moter og trender blant studentene skifter. Det resultatbaserte undervisningstilskuddet inviterer
til at fag skal bygges opp og ned i takt med endringer i popularitet blant studentene. Fag som produserer for få
studiepoeng, og som derfor ikke ”lønner seg”, kan bli lagt ned. Stadige trusler om nedbygging og nedlegging fører
til at fagmiljøene forvitrer. Sentrale ansatte søker seg bort og nye ressurspersoner vegrer seg for å satse på
faget.
Systemet inviterer derfor til kortsiktighet og ustabilitet der hvor behovet er langsiktighet og helhetstenkning.
Når et fags skjebne skal avgjøres, bør det selvsagt legges vekt på flere forhold, som for eksempel vitenskapelig
kvalitet, akademiske tradisjoner, fagets sosiale bruksverdi, nasjonale målsettinger og hensyn osv.
Videre er dagens system et press for redusert kvalitet. Når institusjonene taper til dels store penger på at studenter stryker til eksamen eller doktorgradskandidater får sine arbeider avvist av kommisjonen, blir det innebygd en mekanisme for å legge lista lavere37 og sørge for ”vennlige” kommisjonsmedlemmer. Når rykter om
”vanskelige” studier får studenter til å velge konkurrerende utdanninger, er de et press i retning lavere krav til
studentene.
Når forskerne må konkurrere om knappe midler innenfor rammene av bestemte programmer, svekkes grunnlaget for fri grunnforskning på universiteter og høgskoler. Et system med stor vekt på konkurransearenaer kan
virke styrende på valg av problemstillinger og er i seg selv svært ressurskrevende. Erfaringene fra instituttsektoren er at akkvisisjonsarbeidet for å skaffe seg forskningsoppdrag legger beslag på store deler av arbeidstid
som ellers kunne vært brukt til forskning.
Fremveksten av gode forskningsmiljøer krever samarbeid og deling av kunnskap. Konkurranseaspektene i
finansieringsmodellen står i direkte motsetning til dette. I stedet for å dele nyvunnet kunnskap med andre stimulerer konkurransemessige hensyn til økt hemmelighold. Den langsiktigheten som er nødvendig for å bygge
opp gode fagmiljøer, ta vare på dem, og utvikle robuste, faglige strategier, forutsetter en langsiktig, forutsigbar
finansierings-modell. Det tilsier at den alt overveiende delen av finansieringen av sektoren bør skje som basis37

D et har vært mye diskusjon om finansieringssystemet har ført til lavere strykprosent. NIFU Steps evaluering (Arbeidsnotat nr. 36/2005)
viser at strykprosenten har vært synkende siden før Kvalitetsreformen ble innført, men at det ikke er mulig å konkludere foreløpig
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tilskudd. Dette g jelder både for institusjonene som helhet og for undervisnings- og forskningsvirksomhetene
som deler. De resultatbaserte inntektene bør bare fungere som en ekstra belønning for de som oppnår gode
resultater innenfor en faglig basert strategi, og ikke ha et slikt omfang at de blir styrende for valget av strategi.
Innenfor rammene av den nye universitets- og høgskoleloven trenger ikke institusjonene å kopiere departementets modell for fordeling av midler i sine interne fordelinger. Tilskuddene til fakulteter og institutter kan
beregnes på grunnlag av helhetlige, politiske prioriteringer, og ikke ut fra antall produserte studiepoeng eller
poeng-givende forskningsvirksomhet. Men det er en grense for hvor langt en slik omfordeling vil bli sett som
legitim av de øvrige enhetene i institusjonen.
Vi er derfor glade for at Stjernø-utvalget ønsker å begrense den resultatbaserte finansieringen. Professorutvalget vil likevel påpeke:
En generell økning av ressurstilgangen til universitets- og høgskolesektoren må være et overordnet mål.
Sektoren er i dag kronisk underfinansiert. En godt utdannet befolkning er et avgjørende konkurransefortrinn
for Norge i den internasjonale konkurransen, og for å løse sentrale utfordringer som krig, fattigdom og klasseforskjeller, klimaproblemer og sykdommer er forskning av avgjørende betydning. Som det framgår av figuren under; Norge ligger dag suverent på bunn i Norden når det g jelder andel av BNP som brukes til forskning38:
Dette kan ikke fortsette.

38

En viktig grunn er at næringslivets satsing på forskning er forholdsvis beskjeden på grunn av strukturen i norsk økonomi med relativt
mange små enheter. Men dette betyr også at staten må aksle et større ansvar her i landet enn i for eksempel Sverige
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Stjernø-utvalget vil øke den politiske, strategiske bevilgningen til institusjonene ved å redusere både den
resultatbaserte andelen og basisbevilgningen. Professorutvalget vil på sin side sterkt understreke at den
økte strategiske bevilgningen må komme på bekostning av den resultatbaserte delen, ikke på bekostning
av basisbevilgningen. En romslig basisbevilgning sikrer stabilitet og institusjonell og faglig autonomi og er i
realiteten det eneste som åpner for at den individuelle forskningsfriheten39 kan finansieres. Hvis man erstatter basisbevilgningen med strategiske bevilgninger betyr det mer vekt på politisk styring på bekostning av
forskningsfrihet og kollegial styring, ikke at politisk styring erstatter markedsstyring. Det er et helt feil signal å sende ut. For øvrig er vi av den oppfatning at strategiske bevilgninger utvilsomt kan være et gode når
de brukes til å fremme overordnede politiske mål og nasjonale satsinger. Hvis de derimot brukes til byråkratisk detaljstyring der institusjonene, med trusler om å miste bevilgningen, tvinges til en nitid oppfølging og
detaljert rapportering, kan de være destruktive for de faglige miljøene.
Utvalget vil også påpeke at en redusert andel resultatbasert finansiering vil være et viktig hinder for at WTOregelverket kan komme til å tvinge Norge til å likestille utenlandskeide utdanningsaktører med norske statlige universiteter og høyskoler.
Professorutvalget vil videre sterkt advare mot å gjøre universiteter og høgskoler mer avhengig av oppdragsforskning. Oppdragsforskning har sin naturlige og fornuftige plass i forskningssystemet, også på universiteter og høyskoler. Men vi trenger også et rom for den ikke-styrte forskningen, basert på den enkelte forskers kreativitet og nysg jerrighet. Forskningshistorien er full av eksempler på at nettopp denne form for
forskerstyrte prosjekter har hatt avgjørende betydning for løsningene av viktige samfunnsmessige problemer. Denne uavhengige forskningen foregår i dag nesten utelukkende på universiteter og høyskoler.
Vi vil også påpeke at en sterkere politisk styring gjennom strategiske bevilgninger og programmer, mer forpliktende styringsdialoger og langsiktige avtaler mellom departementet og institusjoner osv krever en faglig opprustning av Kunnskapsdepartementet.
Vi ser også begrunnelsen for å gå g jennom den historiske basisbevilgningen, men vil presisere at endringer
ikke må g jøres g jennom omfordelinger, men ved at det tilføres ”friske penger” til institusjoner som i dag får
”for lite”.
Endelig vil vi påpeke at en helt avgjørende svakhet ved dagens finansieringssystem er at det hindrer samarbeid mellom institusjoner. Fordi samarbeid kan føre til inntektstap, oppfattes det i dag ofte som irrasjonelt å
innlede samarbeid med ”konkurrerende” institusjoner. Dette er et system som er skadelig for sektoren og
som må endres.
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Se kapittel 5 for en omfattende drøfting av forskningsrett og –frihet.
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Kapittel 5

Forskningsfrihet og
forskningsrett
Et helt sentralt spørsmål i de siste årenes diskusjoner om utviklingen i høyere utdanning har vært den individuelle forskningsretten, forskningsfriheten og forskningsmulighetene. Dette blir nesten ikke drøftet av Stjernøutvalget. Ordet ”forskningsfrihet” er nevnt en gang, ordparet ”forskningens frihet” to ganger i løpet av en 250
siders utredning. Utvalget synes å ta den individuelle forskningsfriheten for gitt. Men mange universitets- og
høgskoleansatte oppfatter det slett ikke slik. Årsaken er ganske enkelt at denne friheten er kommet i spill. Det
har flere årsaker: Dels er den såkalte særavtalen oppsagt, dels er flere høyskoler blitt omgjort til universiteter,
dels har Kvalitetsreformen satt forskningstiden under sterkere press.

”Særavtalen”
Inntil 2004 hadde alle ansatte på universiteter og høgskoler forståelsen av at de hadde en avtalefestet rett til
å bruke en viss del av arbeidstiden sin til forskning. Retten var hjemlet i en tilleggsprotokoll til den såkalte ”Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskningsstillinger ved universiteter og høgskoler”.
På universitetene har avtalen blitt praktisert slik at en ordinær vitenskapelig ansatt skulle i prinsippet bruke 45
prosent av arbeidstiden til forskning, 45 prosent til undervisning og 10 prosent til administrasjon40. På høyskolene har det vært betydelige ulikheter, både mellom skolene og mellom grupper av ansatte. I g jennomsnitt har
de vitenskapelig ansatte brukt ca. 20 prosent av total arbeidstid til FoU (forskning og utvikling) i vid forstand41.
I betydelig grad har tildelt forskningstid vært knyttet til stillingskategori. Svein Kyvik42 skriver at ”i mange fagmiljøer er det tradisjon for å anse tidsressurser til FoU som en individuell rettighet som har karakter av opptjent
rettighet.” og konkluderer med at ”de mest aktuelle fordelingskriteriene ved tildeling av arbeidstid til FoU er mottakernes status i form av stillingsnivå, behov for kompetanseheving og opptjente rettigheter”. Slike rettighetsbaserte ordninger passer åpenbart dårlig inn i en ”moderne” management-styrt statlig virksomhet.
For New Public management-ideologene har også en løsning på de områdene der de av ulike grunner ikke kan
eller klarer å innføre markeder eller kvasi-markeder. Der skal virksomheten styres etter management-modeller
og mål- og resultatstyringssystemer hentet fra det private næringsliv, der lederen må ha betydelig makt for å
I praksis har nok forskningsdelen vært langt lavere.
Larsen, I.M. og S. Kyvik (2006): Tolv år etter høgskolereformen. NIFU Step. Rapport 7/2006
42
Kyvik, S (2008). FoU-strategi ved statlige høgskoler, NIFU Step, Rapport 12/2008
40
41
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nå de kvantifiserte målene. Eller som den ledende norske organisasjonsforskeren Johan P. Olsen uttrykker det
i en kritisk artikkel: ”Tilpasningsdyktighet og omstillingsevne forutsetter at lederne får lede. Det må være samsvar
mellom det ansvar de har og deres kontroll med produksjonsfaktorene. Bare da kan lederne sikre bedriftsøkonomisk effektivitet og brukertilpasning”43
I den ”moderne” staten skal lederne ha albuerom til å lede etter eget hode og de må ha rett til å beordre sine
ansatte til å forske og/eller undervise etter ”bedriftens behov”. Kristin Clemet, som var forsknings- og utdanningsminister i BondevikII-reg jeringen slo derfor ensidig fast at forskningstiden var underlagt arbeidsgivers
styringsrett og delegerte til hver institusjon å håndtere dette. Senere kom det ett unntak fra friheten. Universiteter og høyskoler fikk forbud mot å inngå avtaler med tjenestemannsorganisasjonene om saken 44. Den rødgrønne regjeringen har dessverre ikke omg jort dette.
NTL og Forskerforbundet gikk til Arbeidsretten med saken, men tapte. Resultatet er at hele særavtalen ble
oppsagt og at den kollektivt avtalte individuelle forskningsretten på universiteter og høgskoler ganske enkelt
er forsvunnet. Arbeidsgiver har nå rett til å fastsette bruken av hver enkelts arbeidstid, muligens med unntak
av enkeltansattes hevdvunne rettigheter. Det er altså mulig at personer som i årevis har vært ansatt på betingelsen av å ha 45 prosent forskningsdel, vil kunne hevde at det er en såkalt endringsoppsigelse å pålegge ham
eller henne bare undervising og administrative oppgaver.
Men i prinsippet er det nå slik at arbeidsgiver bestemmer hvem som skal få forske, hvor mye hver enkelt skal få
forske og hvem som ikke skal få forske i det hele tatt. Dermed er verdien av den lovfestingen av den individuelle forskningsfriheten som Stortinget gjennomførte høsten 2007, gjennom en ny paragraf i Universitetsloven45,
betydelig redusert. Den som ikke vil forske som ledelsen vil, kan i prinsippet fratas muligheten til å forske i det
hele tatt.

Nye institusjoner
Det andre forholdet som endrer rammevilkårene for den individuelle forskningsfriheten er at høgskoler blir til
universiteter. Det har skjedd i Kristiansand og Stavanger. Det kommer til å skje i Tromsø når universitetet og
høgskolen blir slått sammen. Da vil presset på forskningsretten øke, dels fordi høgskoler og universiteter har
hatt helt ulik praksis som nå skal samordnes, dels fordi de kreftene som ønsker utvanning av retten til forskningstid, benytter anledningen til å flytte fram sine posisjoner.
Stjernø-utvalgets forslag om store, i hovedsak landsdelsbaserte, universiteter vil nærmest systematisere dette
problemet. Nesten alle institusjonene som blir resultatet av Stjernø-utvalgets forslag blir blandinger av universiteter og høgskoler der både forskningsandelen i stillingene og hva som er det konkrete innholdet i den* vil
variere svært mye. Stjernø-utvalget unnlater å drøfte problemet. Utvalget slår bare kort fast at den individuelle forskningsfriheten eksisterer innenfor gitte rammer. Deretter er det opp til de nye styrene på institusjonsnivå å avgjøre rammene for den enkeltes forskningsmuligheter. Det heter i innstillingen:

* Eks. tradisjonell akademisk forskning, forskning i/på praksisfeltet, faglige utviklingsprosjekter eller utvikling av praksisfeltet.
43
Johan P. Olsen (2000) : Organisering og styring av universiteter Nytt Norsk Tidsskrift: 17(3): 231-249
44
Brev av 10.1.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet til universiteter og høgskoler.
45
I den nye paragraf 1.5 heter det at ”den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i
arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av
ansettelsesforholdet eller særskilt avtale”.
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De sammenslåtte institusjonene, som mange av høyskolene i dag, må leve med ulike regler for forskningstid
mellom ulike underenheter og ulike typer personale, og at forskningsressurser må fordeles på grunnlag av kvalitet og ut fra institusjonens strategi. Dette vil være et ansvar for styret, men kan støttes av virkemidler for
profilering og differensiering i finansieringssystemet. En endring av fordelingen av forskningstid bør bare skje
ved nye bevilgninger fra myndighetene eller intern omstilling. Generelt vil ekstra omstillingsmidler til institusjonene i en periode lette en sammenslåingsprosess og bidra til at alle vinner på den.

Kvalitetsreformen
Forskningsfriheten er ikke bare svekket på grunn av avtaleendringer og omorganiseringer av institusjoner. Rent
praktisk er det blitt vanskeligere for de vitenskapelig ansatte å få satt av tid til forskning. Studenttallet eksploderte på begynnelsen av 90-tallet, og kravene til tid brukt på undervisningen ble betydelig skjerpet av Kvalitetsreformen. Byråkratiske rapporteringskrav øker. Og mens forskningsoppgavene er langsiktige, er undervisning
og administrasjon ofte svært presserende. Mange vitenskapelig ansatte føler derfor et svært sterkt krysspress
mellom ansvaret for studentene og ansvaret for forskningen.
Inntil Kvalitetsreformen var situasjonen imidlertid nokså stabil. Både i 1982, 1991 og 2001 brukte universitetsansatte om lag 30 prosent av arbeidstiden til forskning 46. Men samtidig oppga respondentene at deres g jennomsnittlige ukentlige arbeidstid var 48,5 timer, altså 11 timer mer enn ordinær arbeidstid. Fem av disse overtidstimene ble brukt på betalt ekstraarbeid, men seks timer var gratisarbeid.
Kvalitetsreformens hovedmål var å bedre undervisningen, oppfølgingen av den enkelte student og studentgjennomstrømningen. Samtidig ble semestrene forlenget. Det er åpenbart at dette krevde større ressurser til
undervisning, og det er også helt klart at reformen ikke ble fullfinansiert. Det er derfor all grunn til å tro at Kvalitetsreformen rammet forskningen. Dette henger også sammen med måten undervisningen telles på. Det er
økonomisk meget gjerrige stipuleringer av tid til undervisningsoppgaver. Undervisningen krever mer tid enn den
krediteres. Dette er tid som må tas noe sted fra, og det går ut over forskningstiden.
Det finnes ikke sammenliknbare tall samlet inn etter at reformen ble gjennomført. Men de surveybaserte dataene som finnes viser at et klart flertall av de vitenskapelig ansatte oppfatter at forskningstiden er blitt presset.
Det er ”sannsynlig at ansatte i mange fagmiljøer er kommet i en tidsklemme”, heter det i evalueringene. Mest
problemer er det på universitetene.
I den nasjonale evalueringen47 svarer 66 prosent av de spurte at de bruker mer tid på undervisning etter reformen. Bare 10 prosent bruker mer tid på forskning. Av en eller annen grunn ble de ansatte ikke bedt om å svare
på om de bruker mindre tid på forskning etter reformen. I det hele tatt er det som de aller fleste vitenskapelige
ansatte oppfatter som hovedproblemet med Kvalitetsreformen, påfallende lite tematisert i de omfattende evalueringene som er gjort. I en spørreundersøkelse som Forskerforbundet48 gjennomførte blant sine medlemmer
sier halvparten av de vitenskapelig ansatte at de har fått dårligere muligheter for å utføre forskning i sin stilling,
og særlig at den sammenhengende tiden til forskning er blitt mindre. 63 prosent er enig i en påstand om det siste.
Evalueringer ved Universitetet i Oslo og Bergen tyder i samme retning.

Jens-Christian Smeby (2001) Forskningsvilkår ved universiteter og vitenskapelige høyskoler NIFU skriftserie nr. 16/2001
Se stm. nr. 7 (2007-08)
48
Se notat fra Forskerforbundet, lastet ned 2.05.08 fra http://www.forskerforbundet.no/Fagpolitikk/Uttalelser/2007/Innspill-til-stortingsmelding-om-evaluering-av-kvalitetsreformen/Tid-til-forskning-etter-innforing-av-kvalitetsreformen/
46
47

38

I Kunnskapsdepartementets oppsummering av erfaringene med Kvalitetsreformen heter det:
Evalueringsforskerne finner at de foreliggende undersøkelsene kan peke i noe ulike retninger. Likevel finner de
det sannsynlig at ansatte i mange fagmiljøer har kommet i en situasjon der det er blitt vanskeligere å finne tid til
forskning, og særlig sammenhengende tid. I evalueringsrapporten sies det at arbeidet med nye studietilbud, økt
vekt på veiledning og tilbakemelding og administrativt arbeid kan ha medført redusert tid til forskning49
Det blir ofte hevdet at dette kan være overgangsproblemer knyttet til innføringen av nye studieprogram, studieformer, grader osv. Men det er ikke nødvendigvis slik. Et grunnleggende problem er at det først og fremst er
studiekvalitet, definert som studentg jennomstrømming og dermed undervisning og individuell studentoppfølging, som genererer inntekter. Dermed blir det et strukturelt press på de ansatte for å prioritere denne delen
av arbeidet utover den fastsatte delen av arbeidstiden, og selv om det formelt skal være tid til forskning, vil
realiteten være at forventningene til forskning og publisering gått utover det som er mulig innenfor et ordinært
årsverk, noe som ig jen fører til press for ubetalt overtidsarbeid, utfordrer forskningskvaliteten og skaper
stress, dårlig arbeidsmiljø og andre problemer. Det er sannsynligvis i denne sammenheng man må se resultatet
fra en arbeidsmiljøundersøkelse ved HF-fakultetet i Oslo i 2007, der 12 prosent av de ansatte rapporterte at de
hadde følt seg mobbet . En av grunnene er at tellekantsystemet ikke tar høyde for den tiden som faktisk går med
til undervisning, noe som skaper et systematisk press på de ansatte.

Ideologi
Endelig har forskningsfriheten lenge vært under ideologisk ild. Tydeligst kommer kravene om kortsiktig ”relevans” og ” nytte” fra næringslivshold, eller rettere sagt, fra de hold som profilerer næringslivets interesser overfor høyere utdanning. Allerede i 1998 foreslo et utvalg (ORGUT) å endre styringsstrukturen ved Norsk Teknisk
Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim (NTNU) i management-retning. Da var den eksplisitte begrunnelsen
at man måtte ta et oppg jør med forskningens frihet. Slik ble det formulert av SINTEF-direktør Rune Arntsen:
Jeg tror dessverre ikke samfunnet lenger er villig til på betale for ”de humboldtske ideer” om at det er forskernes
interesse og nysgjerrighet alene som skal styre universitetet. Både i næringslivet og i det offentlige ser vi at det i
økende grad kreves samfunnsøkonomisk relevans når det gjelder både forskning og utdanning. Dette er noe alle
fagmiljø på NTNU nå må forholde seg til enten de vil eller ikke50
Eller som tidligere NTNU-styremedlem og Hydro-direktør Dag Flaa sa det en aviskronikk:
Jan Nilssons (leder for den svenske Wallenbergstiftelsen) advarsel var entydig: den tid da enhver kan sysle med
sin lille forskning, nærmer seg raskt slutten. Hvis universitetene ikke endrer seg kommer det andre former for
forskning og utdanning som konkurrenter51
Senere fikk de tilslutning fra helt andre kretser, for eksempel uttalte daværende styreleder ved Høgskolen i
Stavanger, teologiprofessor Jakob Jervell, at ”våre universiteter har lidd under en overdemokratisering, og vi får
dermed ikke fram god nok forskning eller undervisning. Forskningsfrihet betyr ikke at forskere skal kunne gjøre
hva de vil.”.52

Stortingsmelding nr 7 2007/8
Universitetsavisa 10/98
51
Adresseavisen 25.10.99
52
Stavanger Aftenblad 4.04.03
49

50
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Hvorfor forskningsrettigheter?
Men er så det noe å bry seg om, vil mange spørre seg. De kan også henvise til Stjernø-utvalget som igjen henviser til Professorutvalgets medlem Knut Kjeldstadli. Kjeldstadli er i innstillingen tatt til inntekt for standpunktet
at den ”humboldtske ide” om forskningens selvstyre er død. Alternativet må være det ”samfunnsmessig forpliktede universitetet”.
Tiden har løpt fra forestillingen om at universiteter og høyskoler kan være isolerte elfenbenstårn, slik noen har
fortolket det humboldtske idealet. Historikeren Knut Kjeldstadli har formulert ideen om det samfunnsforpliktede universitetet og høyskolen. Det er ikke gitt at forskerne og de akademiske institusjonene av seg selv tar
opp tunge og presserende spørsmål knyttet til miljø, helse og produksjon, skriver han. Dessuten kan en med de
store ressursene som samfunnet bruker på universiteter og høyskoler, ikke lenger argumentere med at forskning skal drives for forskningens skyld eller for den angivelig dannende virkningen den har på forskerne, studentene og samfunnet. Det betyr ikke at forskning og utdanning skal underordnes kortsiktige nyttehensyn, men
at deres ultimate begrunnelse må søkes i at de ses som nyttige for forhold utenfor universitetene og høyskolene selv. Det samfunnsforpliktede universitetet og høyskolen legger til grunn tanken om at institusjonenes
ytterste begrunnelse er sosial bruksverdi.
Henvisningen til Kjeldstadli på dette punktet er ikke en fullstendig gjengivelse av hans synspunkter fra Stjernøutvalgets side. I det dokumentet som utvalget siterer fra, skriver Kjeldstadli nemlig også:
Som organisasjonsform for det samfunnsmessig forpliktede universitetet tror jeg det fortsatt bør være forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Internt tror jeg på valgt ledelse, demokrati på alle nivåer, ikke ekstern styring
fra typer som Paul Chaffey og Egil Myklebust. Finansieringen bør bygge på en høy andel grunnbevilgninger, en viss,
men lav andel bygd på ”produktivitet”.
I undervisningen trengs både større felles prosjekter – og samtidig like godt rom for dem som velger det individuelle arbeidet. Oppgaver må være sjølstendige forskningsarbeid, ikke reproduksjon av gitt kunnskap. Temaer bør
begrunnes i diskusjoner.
I forskningen bør det skje en bevegelse vekk fra programmene i Norges forskningsråd; de består gjerne av
”halvdefinerte” problemstillinger som ikke er skarpe nok, men samtidig legger føringer som skaper søkeropportunisme. Alternativet er å akseptere at en oppdragsgiver som et departement godt kan formulere presise
spørsmål som det ønsker utredet. Men dette bør kombineres med helt frie midler, til grunnforskning og annen
forskerstyrt forskning – gjerne 50/50. Ellers blir det aldri rom for det uventede, det sære, det geniale. Det trengs
flere finansieringskilder; enhver søker bør unngå å bli offer for ett sett av fordommer, i én bedømmingskomité.
To forskningsråd kan tenkes; forutsetningen er at det er nok penger til at det er meningsfullt. De ansattes
forskningsrett er helt vital; departementet burde her reversere den arbeidsrettssaka det kjørte mot dette
prinsippet. 53
Dette er som man ser, noe helt annet enn Stjernø-utvalget foreslår. Dette er institusjonelle betingelser som tilsvarer det som tilhengerne av de mer gamle universitetsidéene fremmer. Kjeldstadli vil først og fremst i tillegg
innføre et individuelt moralsk og etisk krav og en indre debatt i institusjonene om samfunnsmessig begrunnelse
for valg av forskningstema. Med forskningsretten er ”helt vital”. Derfor kommer vi ikke utenom et prinsipielt
forsvar for den tilsynelatende luksus som den individuelle forskningsfriheten er.

53

Knut Kjeldstadli (2007): På vei mot en akademisk kapitalisme, manus
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Forskningens frihet kan nemlig lett framstå som privilegier for universitetene og deres ansatte som kan
dyrke sine vitenskapelige (og ikke-vitenskapelige) hobbyer på heltid uten at noen instanser kan kikke dem i
kortene. Latterligg jøringen av tilsynelatende perifere eller aldeles meningsløse forskningsprosjekter er en
utbredt og altfor takknemlig sport i landets medier.
Men forskningsfriheten er ikke til for universitetet eller for forskeren. Forskningens frihet er til for samfunnet. Fellesskapet har behov for institusjoner som uten hensyn til stat eller marked søker sann kunnskap.
Begrunnelsen for den akademiske friheten er prinsipiell og har sammenheng med forskningens karakter.
Behovet for forskningens frihet er formulert på mange ulike måter.
Den anerkjente norske organisasjonsforskeren Johan P. Olsen sier det slik:
Den prinsipielle begrunnelsen for selvstyret er at institusjonene tjener samfunnet best gjennom sin autonomi,
Demokratiet er avhengig av objektiv kunnskap. Kritisk rasjonalitet, med systematisk søking etter sannhet og sikring av faglig kvalitet, fungerer best på en viss avstand fra politiske og andre maktsentra. Fordi universitetet har
streng kvalitetskontroll i sin rekruttering, og fordi nykommere vil bli sosialisert til vitenskapens normer og roller,
er behovet for ytre styring og kontroll lite. Fornyelse sikres gjennom den sterke indre dynamikken som ligger i
vitenskapelige disipliner og forskernes internasjonale samarbeid og konkurranse”54

I samband med Mjøs-utvalgets innstilling nedsatte Norsk Tjenestemannslag sin første ”professorgruppe” som i
2000 fremmet forslaget om å lovfeste den individuelle forskningsfriheten. Utvalget formulerte seg på denne
måten:
Den akademiske friheten er til fordi samfunnet trenger institusjoner med denne typen friheter. Det er et særpreg
ved vitenskapen at den har selvbestemmelse og frihet fra å bli diktert av eller brukt funksjonelt av andre institusjoner i samfunnet. Forskerne har ”frihet med ansvar” på en annen måte enn Mjøsutvalget mener. De har ansvar
i forhold til det internasjonale forskerfellesskapet. De skal ikke være bundet av noe annet enn den institusjonaliserte sannhetssøking som vitenskapen representerer.
Sosiologen Robert Merton er kjent for sin liste over de fire kjennetegn ved ”forskningens ethos”: Universalisme,
”kommunisme”, interesseløshet, organisert skeptisisme. Drevet av en slik ”ethos” lar ikke vitenskapen stater eller
enkelte næringsinteresser avlede jakten på sannheten. Universitetsforskere jobber med det som interesserer
dem innen rammene av slike normer. Universiteter og høgskoler bidrar gjennom denne formen for frihet til større grad av nyskapning, kreativitet, kvalitet i utdanning og danning av utdanningssøkende.”55
Det samme sa i og for seg Mjøs-utvalget selv i det første kapitlet i sin innstilling før det foreslo noe helt annet,
og det samme sier også Stjernø-utvalget, som riktignok bruker mest plass på å slå fast at mer gamle universitetsidealene er hyggelige, men lite bærekraftige. De er blitt utfordret og til dels nedkjempet av både marked og
politikk, og slik bør det være. Men Stjernø konkluderer likevel med :
Den norske tradisjonen, der staten har en framskutt plass i utdanning og forskning, bør videreføres gjennom at
det offentlige har ansvaret for de høyere utdanningsinstitusjonene også i framtiden. Institusjonenes autonomi
og forskningens frihet må bevares, slik at de ansatte står fritt til å utvikle sine talenter og forfølge de ideene de

54
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Johan P. Olsen (2000) : Organisering og styring av universiteter Nytt Norsk Tidsskrift: 17(3): 231-249
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ønsker innenfor de stillingene de er ansatt i, slik det er slått fast i den nylig vedtatte lovbestemmelsen om akademisk frihet.
Den grunnleggende begrunnelse for forskningsfriheten er altså at samfunnet trenger denne typen institusjoner med denne typen individuell frihet. Forskningsfriheten er verken til for universitetene, forskergruppene eller enkeltforskerne. Den eksisterer fordi mange hundre års erfaringer har vist at jakten på kunnskap
trives best under slike institusjonelle betingelser.
Universiteter og høgskoler står som kjent for det aller meste av den frie forskningen som drives i Norge i dag
og fordi de ansatte ved institusjonene tross alt har et visst frirom, har de en særlig forpliktelse til å forske i
emner og ut fra perspektiver som ikke fremmes av økonomisk støttet etterspørsel. Men disse institusjonene utfører bare 25 prosent av alt forsknings- og utviklingsarbeid. Og stadig større deler av universitetsforskningen er eksternt finansiert gjennom Forskningsrådet, departementer og næringsliv56, og selv om mye
av denne forskningen kan ha en god faglig kvalitet og gi interessante resultater, er den underlagt ytre styring. Å basere store deler av forskningen på oppdrag kan lede til den situasjonen som er kjent fra flere amerikanske og australske universiteter, der institusjonene inngår eksklusive avtaler med konserner og hindrer
andre ansatte i å beskjeftige seg med de samme temaene.
Diskusjonen om universitetsforskningens framtid handler derfor om framtida til den forholdsvis lille delen
av norsk forskning som fortsatt er fri og som åpner for det spørrende, undrende og reelt nyskapende.
Professorutvalget mener derfor det er helt nødvendig å forsvare den kollektivt baserte individuelle forskningsretten. Det betyr at det må besluttes g jennom lov eller g jennom tariffavtaler at det skal være en
forskningsdel tilknyttet alle stillinger ved universiteter og høyskoler.

Alternative løp
De siste ti årene har vi sett en økende akademisering av profesjonsutdanningene. De ansatte er blitt tvunget til
å ta mastergrad/hovedfag og kravet om doktorgrad for større deler av undervisningspersonalet er økende.
Resultatene er som nevnt at den formelle kompetansen hos de ansatte på de statlige høyskolene er økt betydelig. Professorutvalget synes dette i seg selv er entydig bra, men vil samtidig advare mot en akademisk ensretting
der alle ansatte tvinges inn i en universitetsmodell. Stjernø-utvalget er opptatt av det samme, men sier også:
På den annen side fins det også et mer positivt akademiseringsbegrep, som er nært knyttet til lovens formulering om at også høyskolene skal gi utdanning og drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt
nivå. Dette betyr ikke at alle ansatte nødvendigvis skal drive forskning, men at profesjonsutdanningene alt i alt
må produsere forskning som gir grunnlag for en mer forskningsbasert utdanning. En forutsetning for dette kan
ligge i at de ansatte høyner sin akademiske kompetanse, gjennom at det blir flere professorer og personer med
doktorgrad i personalet som driver forskning knyttet til profesjonens yrkesfelt og yrkesutøvelse med ulike
metoder og teoretiske perspektiver. En annen forutsetning kan ligge i at institusjonene arbeider ut fra et vidt
FoU-begrep og stimulerer til FoU rettet inn mot praktiske formål.
Vi slutter oss til dette. Profesjonsutdanningene har andre behov enn de tradisjonelle disiplinutdanningene på
universitetene. De ansatte har derfor også andre behov enn de ”gamle” universitetsansatte. Kvalitet i slike
utdanninger kan ikke være en blåkopi av universitetets tradisjonelle kvalitetsbegrep. FoU på høgskolene har
vært noe annet enn på universitetene.
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I dag ser vi flere problematiske og motstridende tendenser som følger av dette. På den ene siden ser vi at en del
ansatte har strevd med å ta hovedfaget/mastergraden. Men det er jo slett ikke sikkert at alle lærere bør presses i denne malen. Det er behov for undervisningskrefter med ulik type kompetanse i disse utdanningene. På
den andre siden ser vi i dag tendenser til at personale som har kvalifisert seg til forskning, likevel ikke får tid til
å forske i sine stillinger. Dette kan bety at motivasjonen for faglig utvikling svekkes.
Profesjonsutdanninger består av både praksis og teorikomponenter. En god utdanning er avhengig av at teori/
praksis lever i en fruktbar spenning, og at det blir møteplasser i studiet slik at de to tilnærmingene får utfordret
hverandre. Det fordrer at det både finnes teoretisk kompetanse og praksiskompetanse i utdanningene. Teoretikere bør ha forskningsmuligheter, praktikere bør ha hospiteringsmuligheter, og mulighetene til faglig påfyll bør
sidestilles. Det er i dag gjort lite for å systematisere dokumentasjonen av praksiserfaringer. Dette bør det arbeides mer med.
Det blir galt å operere med en todeling undervisning /forskning i disse studiene. Delingene går mellom praksis
og teori, begge parter skal undervise. Professorutvalget mener derfor det bør arbeides med å utvikle et eget
system for kvalifisering innen de praksisnære utdanningene. Høy kvalitet betyr ikke at alle underkastes universitetenes standarder.

Eliteuniversitet/Sentre for fremragende forskning
Stjernø-utvalget går mot å opprette et ”eliteuniversitet”. Vi støtter dette synet.
Professorutvalget mener ellers at erfaringene fra Sentre For Fremragende Forskning er noe delte. Ordningen har åpenbart ført til at institusjonene har fått insitamenter til å satse på forskning av høy kvalitet og til
å samle og spisse kreftene, noe som har vært av det gode. Samtidig er det ingen tvil om at en del SFFer ved
flere institusjoner har ført til utarming av andre miljøer fordi egenfinansieringen er tatt fra andre forskningsmiljøer og andre budsjetter. Professorutvalget vil derfor insistere på at Sentre For Framragende Forskning
må være en integrert del av den ordinære organisasjonen og advare mot at SFFer skilles ut som egne institusjoner og ”fritas” fra f.eks. undervisning.
Stjernø-utvalget forutsetter at ved utløpet av den andre femårsperioden som delvis eksternt finansierte sentre, må videre drift av SFF finansieres innenfor institusjonens ordinære budsjetter g jennom omprioriteringer.
Professorutvalget vil påpeke at dette ikke må forstås dit hen at SFFer automatisk skal forlenges og finansieres
av interne midler. Professorutvalget vil peke på at en strategi der de ”beste” miljøene til enhver tid blir sterkt
prioritert, vil føre til en unødvendig utarming av de nest beste miljøene. Vi vil i stedet anbefale en strategi der
man prøver å heve også de nest beste miljøene g jennom for eksempel nettverksorganisering.

Forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning
Forholdet mellom forskningens frihet, den individuelle forskningsfrihet og samfunnets krav og behov er naturligvis ikke løst med å nedfelle et prinsipp om individuelle forskningsrettigheter. Det er denne problemstillingen
Kjeldstadli reiser i sitt notat, og Professorutvalget er enig i at en diskusjon om vektingen mellom grunnforskning
og anvendt forskning reiser spørsmålet om forholdet mellom samfunnet og akademia langs flere dimensjoner.
•
•
•

Hva skal institusjonenes samfunnsoppgaver være?
Hvordan skal og bør og kan forskningen styres?
Hvordan skal forskning organiseres for å være nyttig for samfunnet og for universiteter og høyskoler selv
på kort og lang sikt?

43

•
•

•
•

Hvilken rolle skal den individuelle forskningsfriheten spille i framtidas universiteter og høyskoler?
Hvordan skal den enkelte avdeling/det enkelte institutt organisere bruken av sine forskningsmidler:
individuelt, forskningspott, fri grunnforskning, styrt grunnforskning, et mer anvendt perspektiv i
samarbeid med lokale interesser?
Skal forskningen være en del av regionbyggingen?
Hvordan bør forholdet mellom forsker eller institusjonsstyrt grunnforskning og samfunnsstyrt,
i prinsippet demokratisk vedtatt, oppdragsforskning være?

Men dette er spørsmål som etter vårt syn ikke kan drøftes på en fornuftig måte uten at prinsippet om individuell forskningsrett og forskningsfrihet er etablert.
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Kapittel 6

Styring, ledelse og demokrati
Det fins tre forskjellige prinsipper for styring av universiteter og høyskoler:
•
•
•

Politisk styring
Markedsstyring
Kollegial styring

Det er mulig at politisk styring har en underform som kan kalles byråkratisk styring, i praksis betyr dette at de
valgte politikerne med eller mot sin vilje overlater til ansatte byråkrater å g jøre styringsjobben.
Tradisjonelt har norske universiteter vært styrt gjennom en kombinasjon av politikk og kollegier. Staten la føringer og bestemte dimensjoneringen, altså hvilke områder det skulle tilbys utdanning i, hvor det skulle utdannes
og hvor mange som skulle utdannes. Det daglige og det faglige ble overlatt til de institusjonene. Det er ikke så
lenge siden universitetene ble styrt av store kollegier der de valgte, faglige tilsatte var i massivt flertall. Den
gangen var kritikken fra sektoren først og fremst at departementet drev med omfattende og helt unødvendig
byråkratisk detaljstyring. Derfor kunne markedsrettingen til Mjøs-utvalget lanseres som et frigjøringsprosjekt
av sektoren. Man skulle ikke lenger underlegges departemental detaljstyring, men i stedet få ”Frihet med
ansvar” som innstillingen het.
Dette kunne nok isolert sett ha bidratt til gi Mjøs-utvalgets styringsforslag oppslutning blant de ansatte. Men
fordi utvalget samtidig ville frata de universitets- og høyskoleansatte retten til å velge sine egne ledere, oppsto
det i stedet en allianse mellom dem som ville ha politisk styring over sektoren og dem som ville ha faglig styring
over sektoren. I den siste gruppa var det flere, f.eks. Bergensprofessor Jan Fr. Bernt som argumenterte med at
Mjøs-utvalgets styringsreform ville gi sterkere, ikke svakere politisk styring over universitetene. Derfor måtte
styringsreformen avvises.
Mjøs-utvalgets forslag om struktur- og styringsreformer møtte følgelig bred motstand og ble derfor ikke innført. I stedet endte det med et kompromiss: Universiteter og høgskoler ble ikke særlovsselskaper, men fortsatte som forvaltningsorganer. Det vil si som en del av staten. De ansatte var fortsatt statsansatte, og ministeren er direkte ansvarlig for virksomhetene. Hovedmodellen for styring var interne styreflertall med 11 representanter, blant dem fire vitenskapelige valgte (blant dem rektor og prorektor), en teknisk/administrativ valgt,
to studentrepresentanter og fire eksterne. Hovedmodellen innebærer i tillegg at rektor er styreleder og at man
har ”delt ledelse”, altså med en direktør med ansvar for økonomi og personalforvaltning. Innenfor hovedmodellen har et kvalifisert styreflertall adgang til å innføre eksternt flertall og ansatt rektor.
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Høyre var ikke fornøyd med dette kompromisset, og daværende minister Kristin Clemet forsøkte seg som kjent
med omkamp. Hun satte ned et nytt utvalg, ledet av partifellen Anders Ryssdal for å utrede styringsordningen
på nytt. Ryssdal-utvalget57 utløste mer motstand mot hele omdanningen av sektoren og en omfattende mobilisering blant de vitenskapelig ansatte og et velartikulert mindretall i utvalget, som på mange måter avviste NPMreformer i sektoren. På universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger ble det deretter med store flertall valgt
managementkritiske eller –skeptiske rektorer. Clemet ble på denne bakgrunn tvunget eller overbevist til å snu
og Ryssdals-utvalgets flertallsforslag om nye styringsreformer ble i all hovedsak avvist.

Stjernø-utvalgets forslag
Det er derfor nokså overraskende at Stjernø-utvalget foreslår omkamp om rektors rolle, enhetlig ledelse og
interne/eksterne styreflertall. Utvalget vil for det første likestille en ordning med eksterne styreflertall og
ansatt rektor med interne flertall og valgt rektor. Dessuten vil utvalget lovfeste en ordning med enhetlig ledelse og ekstern styreleder, men med rektor som medlem av styret. Begrunnelsen er at ”kravene som stilles til
ledelse av moderne universiteter og høgskoler tilsier en styringsmodell der rektor er øverste leder av både den
faglige og den administrative delen av virksomheten” . Begrunnelsen synes å være at det bør legges større vekt
på evne til strategisk ledelse enn på faglig autoritet. Forslaget blir legitimert ved hjelp av en konklusjon fra en
evalueringsrapport, der det heter at ”lederidealene blant vitenskapelig ansatte synes å være i endring, med
større verdsetting av strategisk ledelse”.58 Stjernø-utvalget legger også vekt på at enhetlig ledelse vil gi tydeligere ansvar og tydeligere styringslinjer og ”framheve det faglige lederansvaret”. I en slik styringsordning bør
rektor ikke være styreleder fordi det da ikke finnes noen rolle ”som balanserer” den sterke rektorrollen.
Samlet sett er dette tiltak som så vidt vi kan forstå må bety mer styring på institusjonsnivå og derfor peker i
retning av mer institusjonell ledelseskontroll over den enkeltes forskningstid og forskningspraksis. Det passer
også med utvalgets ønske om å gjøre rektor mer til en strategisk og administrativ leder mer enn til en ”fremste
fagperson blant likemenn”. Mens Mjøs-utvalget ville flytte makt fra forskere til markedet, vil Stjernø-utvalget
overføre makt fra markedet til en allianse av det politiske systemet og management-ledelser i de nye store
institusjonene. Her er Stjernø-utvalget mer på linje med NPM-tenkningen.

Professorutvalgets syn
Det finnes to hovedinnvendinger mot Stjernø-utvalgets forslag på dette punktet. For det første at det ikke
bør g jennomføres noen endring i et system som så vidt er etablert. For det andre vil det ”gamle” settet av
argumenter for interne flertall, delt ledelse og rektor som styreleder fortsatt naturligvis være gyldige. De
viktigste av dem er:
•

•
•

at faglig autoritet gir legitimitet. Hvis kvaliteten skal styrkes i forskning og utdanning, krever det at
ledelsen forankres i fagmiljøene for å ha den nødvendige legitimiteten når viktige beslutninger skal
fattes
faglige tilsattes handlingsrom blir avgrenset når de blir underlagt et funksjonærregime ved økt markedisering, resultatstyring og NPM-inspirerte ledelsesstrukturer
at NPM filosofiens fokus på maktkonsentrasjon, kontroll og krav om lojalitet fra en ledelse som ikke er
forankret nedover i organisasjonen, er vanskelig å forene med faglig virksomhet og det samfunnsmandatet de offentlige institusjonene i høyere utdanning har at når rektor også må være administrativ

NOU 2003:25. Utvalget delte seg i et flertall med Ryssdal i spissen og et mindretall som avga helt ulike innstillinger. Mindretallet lente seg
i stor grad på den sterke opposisjonen mot markedsreformene som hadde vokst fram i sektoren.
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leder stiller det helt andre krav til den som skal ha stillingen, det vil være et press i retning ansettelse på
ordinære ”profesjonelle kriterier” framfor valg basert på faglig legitimitet. Sannsynligvis er delt ledelse
en forutsetning for valgt ledelse.
Professorutvalget mener at Stjernø-utvalgets begrunnelse for omkamp om disse spørsmålene er ganske
svak og i alt for liten grad tar inn over seg at akademiske institusjoner har en særpreget historie og et særpreget samfunnsoppdrag.
Vi vil også markere uenighet når Stjernø-utvalget synes å akseptere at ”mål- og resultatstyring er styringssystemet i staten”. Som mange har pekt på før oss: Denne typen styring passer i alle fall ikke i universitets- og
høyskolesektoren. Kvalitet i forskning og høyere utdanning er ikke, som vi har forsøkt å vise i kapittel 2,
mulig å måle med de enkle, målbare indikatorer som slik styring forutsetter.
Vi frykter at konsekvensene av Stjernø-utvalgets styringsforslag kan bli betydelige fordi utvalget samtidig
vil ha omfattende sammenslåinger, som ig jen vil bety at svært mange av dagens valgte ledere og styrerepresentanter blir borte. I verste fall blir den valgte, faglige representasjonen på denne måten redusert til to
representanter i styrene i hvert av de rundt 8-10 nye universiteter. Alle valgte ledere ellers i systemet kan
bli borte, alle reelle besluttende kollegiale organer kan bli borte. Alt annet kan bli managementstyring. De
ansattes innflytelse blir som i et vanlig aksjeselskap.
Stjernø-utvalget vil videreføre institusjonenes mulighet til å velge mellom å ha eksternt eller internt styreflertall. Vi vil advare mot å åpne for eksterne flertall. Hvis et slikt først er etablert, vil de kunne bli selvrekrutterende, og det er i praksis umulig å vende tilbake til interne flertall. Dermed har den demokratiske kontrollen med styret forsvunnet. I tillegg vil styret på toppen av de nye institusjonene få ansvaret for svært store,
kompliserte organisasjoner spredt ut over store områder. Det vil derfor ikke vil ha kapasitet til reelt å styre
noe særlig annet enn i helt overordnede spørsmål, for eksempel hvilke utdanninger som skal opprettes og
nedlegges og hvilke studiesteder som skal opprettes og nedlegges osv.
Men det helt uløste og svært viktige spørsmålet, som Stjernø-utvalget helt unnlater å drøfte, er hvem som
skal ta alle de andre avg jørelsene som må tas i disse nye, store institusjonene.
Mye vil bli delegert til i hovedsak ansatte ledere på lavere nivåer, mens mye annet vil bli delegert til de nye
sentraladministrasjonene i de nye universitetene. En god del saker vil bli formelt avg jort av styrene, men
reelt av administrasjonens innstillinger. De nye sentraladministrasjonene kan bli store og voksende og tilrane seg mye synlig og usynlig makt.
Stjernø-utvalget legger vekt på at det ikke skal finnes noen styringsorganer på studiestedene, eller på de ulike
campusene. Det heter nemlig i Stjernø-utvalgets innstilling:
Ved overgang til en modell med større institusjoner vil institusjonene møte store utfordringer når det g jelder
beslutningsdyktighet og gjennomføringskraft, ikke bare på institusjonsnivå, men også ved enhetene som inngår.
Utvalget legger til grunn at dersom en slik reform skal nå sine mål, må institusjonene utforme avdelingsnivået
slik at likeartede virksomheter og utdanningstilbud på ulike steder organiseres i samme avdeling, og videre at
departementet må se til at dette skjer. Utvalget mener det bør være organer på avdelingsnivå med representasjon av studenter, ansatte og eksterne medlemmer som et supplement til en sentral styringslinje, men ønsker
ikke å lovfeste dette.
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Erfaringen fra helsevesenet er at samordning av virksomhet på et sted er nødvendig. En slik ordning vil dessuten skape unødig lange avstander mellom ledelse og ansatte. Avgjørelser som i dag tas lokalt, vil bli tatt i de
nye sentrale administrasjonene. En sentralt plassert avdelingsleder vil ikke en gang kjenne pusten fra sine
undersåtter i gangene. Han eller hun kan igjen bli underlagt nokså streng byråkratstyring fra Kunnskapsdepartementet i stedet for prinsipielle overordnede vedtak fra politiske valgte myndigheter. Kopler vi dette
med at ledelsen også vil kontrollere den enkeltes forskningstid og forskningsaktivitet, er vi redd en del ansatte vil ønske seg tilbake til de gode, markedsstyrte, gamle dager, da man i hvert fall fritt kunne opprette nye
studier og ta ut sin kreativitet i markedet.
Er et slikt scenario sannsynlig? Vi frykter det. Som påpekt innledningsvis er nyliberalismen fortsatt en dominerende ideologi i styringen av Norge. Og NPM-ideologenes alternativ til individuell forskningsfrihet er, som
vi har vist, management og lederstyring. Kombinasjonen av en styringsordning med bare store institusjoner
med ekstern styreleder og stor fare for eksterne flertall på den ene siden og bortfall av den individuelle
forskningsretten på den andre siden, vil gi en situasjon der dagens markedsstyre kan bli delvis erstattet av
et bedriftsinspirert managementstyre med politiske føringer.
Stjernø-utvalgets hovedtanke er å legge større vekt på politisk styring og mindre vekt på markedsstyring.
Men utvalget synes også generelt å ha en begrenset entusiasme for den individuelle forskningsretten og
internt demokrati i institusjonene. Det kollegiale styret og den individuelle forskningsautonomien blir også
tapere i dette systemet. Trass i gode intensjoner er det fare for at resultatet av Stjernø-utvalgets forslag
kan bli at både forskningsfriheten og universitetsdemokratiet blir satt under ytterligere press. I store deler
av sektoren kan demokratiet og forskningsfriheten ganske enkelt forsvinne til fordel for moderne sterk
ledelsesstyring.

49

50

Kapittel 7

Et alternativt forslag
På et vis foreslår Stjernø-utvalget en høyskolereform. Universitetene er ikke egentlig fokusert. Om en godtar at de organisatoriske utfordringene i hovedsak ligger i høyskolene, må en se særskilt på situasjonen
der.
Vi tror at Stjernø-utvalget overdriver betydningen av oppflising av fagmiljøer. Vi tror at utvalget underdriver
betydningen av små studiesteders betydning for utdanning av lokalbefolkningen, særlig av voksne arbeidstakere, og utvikling av det lokale næringslivet. Vi er ikke fullt så sikre på at nivået på en del små utdanningssteder er så lavt eller må forbli så lavt som utvalget tror og frykter.
I stedet kan en spørre om ikke mangfold i seg selv er en kvalitetssikring. Reelt mangfold får man først når
det fins flere organisasjoner innenfor et felt. Det er ikke gitt at det blir best sivilingeniørutdanning ved at den
bare finnes i Trondheim. Dette skriver for øvrig Stjernø-utvalget selv, men konklusjonen er at departementet
skal styre mangfoldet og det er ikke gitt at denne typen styring gir det ønskede mangfold. Vi går derfor inn
for en såkalt ”prosessmodell”, der det sterkt oppfordres til samarbeid og sammenslåinger og der dimensjoneringen og institusjonenes profil settes under politisk styring. Professorutvalgets alternativ til Stjernøutvalgets forslag er derfor i grove trekk følgende:
1. Vi ønsker bedre kvalitet, men kvalitet kan ikke sikres g jennom størrelse og sterkere ledelsesstyring.
Kvalitet sikres g jennom tilstrekkelige ressurser, faglig uavhengighet og dialog.
2. Vi mener at sektoren må tilføres betydelige nye ressurser og vil understreke at en økt bruk av
strategiske midler ikke må gå på bekostning av basisbevilgningen.
3. Den individuelle forskningsretten må ig jen tariffestes g jennom avtaler mellom tjenestemannsorganisasjonene og staten. Innholdet i den individuelle forskningsretten må tilpasses ulike institusjoners og
miljøers egenart, men også dette må løses i forhandlinger, ikke individuelt. Vi kan ikke se noen god
grunn til ikke å (g jen)innføre en avtale om dette spørsmålet. Det blir selvfølgelig vanskeligere når
mange har ulike, historisk bestemte ordninger. Men dette er det fullt mulig å løse gjennom forhandlinger
hvis reg jeringen vil forhandle.
4. Den sterke vekten på resultatbasert finansiering har skapt betydelige problemer i sektoren. Den skaper
bl.a. usunn konkurranse, er et press for lavere faglig nivå og hindrer samarbeid mellom institusjoner og
innen institusjoner. Vi støtter derfor en nedbygging av markedsstyringen, slik Stjernø-utvalget også
ønsker.

52

5. Men alternativet må ikke være management-styring. Vi mener det må lovfestes at det skal være
valgte, interne styreflertall på alle institusjoner og at rektor skal velges og være leder av styret.
Dagens adgang til eksterne styreflertall og ansatt rektor må fjernes. Vi ønsker en delt ledelse som
normalmodell. Det må også lovfestes valgte ledelser og styrer med makt på mellomnivå.
6. Fremtidige endringer i sektoren må ta utgangspunkt i skreddersømløsninger. Ulike miljøers styrker og
muligheter må særlig fokuseres. Problemer søkes forbedret med tilpassede tiltak, for eksempel krav
om faglig oppdatering og etterutdanning, krav om ekstern oppfølging, krav om samordning med andre
miljøer eller i ytterste fall krav om nedlegging eller tvangssammenslåing med andre, parallelle utdanninger. Dette må imidlertid vurderes fra sted til sted. Vurderingen kan g jøres med de institusjonelle mulighetene som allerede finnes, som forskningsrådets evalueringer og styringsdialoger. I tillegg kommer de
nye grepene for sterkere politisk styring som Stjernø-utvalget vil innføre og som vi støtter. Her kan vi
nevne strategiske bevilgninger, Sentre for fremragende undervisning, forskerskoler, 10-årige forskningsevalueringer osv. Til dette arbeidet må det settes av en egen, relativt betydelig sum med penger.
7. Vi støtter samarbeid og g jerne sammenslåing mellom institusjoner som ønsker det. Vi ser at slike
prosesser er i gang både i innlandet, Vestfold/Buskerud og på Vestlandet. Slike prosjekter må støttes
med ”friske midler”.
8. Vi ønsker en tydeligere politisk styring av institusjonene ved at departementet får sterkere anledning
til å bestemme at institusjonene må utvikle mer ulike profiler. Her støtter vi Stjernø-utvalgets forslag
om bruk av avtaler, strategiske midler og reduksjon av den resultatbaserte finansieringen. Dette innebærer at politikerne må påta seg å avg jøre hvor mange og hvilke steder som skal ha ulike utdanninger.
Deretter må dette styres g jennom avtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
9. Nokut bør nedlegges. Organet fungerer i dag som en unødvendig, byråkratisk kontrollinstans og bidrar
derfor ikke til bedre kvalitet, men til tilpasning til kontrollrutiner. Vårt alternativ er at institusjonene
selv pålegges å sørge for og sikre kvaliteten i alle sine utdanninger g jennom ulike former for fagfellevurderinger. I tillegg vil det etter behov kunne bestilles evalueringer fra overordnede styringsorgan og
Norges forskningsråd.
10. Vi støtter Stjernø-utvalgets forslag om en særlig satsing på de korte profesjonsutdanningene. Vi vil
understreke at dette arbeidet må ta utgangspunkt i disse utdanningenes praksisnære særpreg. De bør
derfor ikke tvinges inn i former som utelukkende bygger på universitetenes tradisjoner og syn. Det bør
utredes hvordan alternative veier til kvalifisering og opprykk kan utvikles for praksisnære fag, der
kriterier fra akademia, for eksempel doktorgrader synes irrelevante og i strid med fagenes egenart.
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