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Forord 

Takk Gud… Takk Gud for at jeg ble ferdig, og forhåpentligvis i tide. De siste dagene har vært 

spennende, slik som hele den eventyrlige reisen gjennom arbeidet med et så spenningsfylt 

tema. De siste dagene har på sin side bydd på en ekstra spenning, og ikke bare med hensyn til 

min verdsettelse av oppgavens tema. Også vedrørende min utdannings, så langt viktigste 

oppgave – masteroppgaven. I den forbindelse er det mange jeg vil takke for å ha hjulpet meg 

på veien til en ferdigstilt masteroppgave.  

Først og fremst vil jeg takke den som har stått meg nærest gjennom alt, min beste venn, 

Deshin.  

Jeg vil takke min veileder, Kim Gunnar Helsvig, som har lært meg hva det vil si å gi tekst 

mening. Jeg tok tidlig inspirasjon fra ett av hans verk, boka jeg fikk av Kim Gunnar i gave i 

starten av vårt veilederforhold, Universitetet i Oslo 1811–2011. Denne har også vært sentral for 

hvordan jeg har forstått hele tema for masteroppgaven. Og jeg kan legge til at en så stilren og 

lettforståelig, men samtidig ord- og innholdsrik, historieformidling, har jeg sjeldent sett maken til, i 

løpet av mine fem år som historikerstudent på Blindern. Og selv om fem år ikke vil høres ut som så 

mye for mange, så har jeg sett en del forskjellig historieskriving gjennom mine bachelor- og 

masterstudier i løpet av disse årene. En vil selvfølgelig ha ulike opplevelser gjennom studiene, med 

hensyn til historielesning, men også til historieskriving. Opplevelsen jeg hadde i arbeidet med 

bachelorgradoppgaven var imidlertid, slik som med arbeidet med masteren, en spennende og svært 

lærerik opplevelse. 

Jeg vil derfor også benytte anledningen til å takke min veileder, Gjermund Forfang Rongved. 

Gjennom arbeidet med bachelortoppgaven, som handlet om LO, ”Kleppepakker” og 

motkonjunkturpolitikk, hjalp Gjermund meg gjennom med det som var mitt første møte med 

vitenskapelig arbeid. Han introduserte meg til hvordan en historiker kildekritisk leter i 

arkivene, og hans kunnskap om nyere økonomisk-politisk historie ga trygge rammer rundt 

mitt prosjekt. Erfaringene fra bachelorprosjektet gjorde meg således også mye bedre rustet til 

å starte på en masteroppgave om norsk utdanningspolitikk og -forvaltning.  

Til sist, men ikke minst, vil jeg takke alle som har bidratt til oppgaven min. 

Bokkomitémøtene, i forbindelse med Kim Gunnar sitt bokprosjekt om 

Kunnskapsdepartementets historie 1945 til ca. 2015, har vært til særdeles stor hjelp. Jeg vil 

derfor takke alle komiteens medlemmer.  
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Innledning  

Kapittel 1. Ny politikk, ny offentlig forvaltning og nye prinsipper 

 

Slutten av 1970- og begynnelsen 1980-årene var starten på et oppbrudd, et oppbrudd fra 

statsoptimisme, motkonjunkturpolitikk og fellesskapstanke. Det hele var en endring fra den 

tradisjonelle sterke statlige styringstroen fra etterkrigstiden til at denne kom i miskreditt. 

Berge Furre har karakterisert perioden fra 1970-tallet som et oppbrudd fra «den 

sosialdemokratiske orden», og de politiske endringene på 1980-tallet betydde slutten for den 

gamle orden.
1
 Tidligere var det en oppfatning av at staten kunne styre samfunnsutviklingen i 

den retningen en måtte ønske. Ved hjelp av fagstyrer og fagutvalg kunne en finne de rette 

virkemidlene som førte til den «riktige» politikken.
2
 I tillegg var det sterke korporative trekk 

ved staten. Forvaltningen var preget av fellesorganer der både myndigheter og 

interesseorganisasjoner utøvde forvaltningsmyndigheten. Tore Grønlie og Yngve Flo skriver i 

bind 2 av Sentraladministrasjonens historie etter 1945, Den nye staten? Tiden etter 1980, at 

det som på mange måter var en kollegial forvaltning «bygget på et omfattende og komplisert 

nettverk av styrer, råd og utvalg».
3
 Samtidig med det politiske oppbruddet ble samfunnet 

stadig mer preget av individualisme og den enkeltes rettigheter, og ifølge Finn Olstad gikk 

samfunnet gjennom en «frihetsrevolusjon».
4
  1980-årene var, ifølge Olstad, et tiår preget av 

en ny mentalitet, der den tradisjonelle følelsen av klasseidentitet med kollektive ordninger ble 

i stor grad skjøvet til side for individualisme, individuell frihet og ny statsstyring.
5
  

Dette kom blant annet av den enorme velstandsøkningen etter andre verdenskrig som førte at 

de tradisjonelle motkulturene ble svekket. I tillegg ble de sosiale tersklene lavere, og det ble 

færre bønder og arbeidere som tradisjonelt hadde hatt en sterk klasseidentifikasjon.
6
 Staten 

måtte slankes, ifølge Kåre Willoch. Da hans regjering tok over i 1981 ble det satt i gang det 

som ble kalt modernisering av den offentlige virksomhet. Arbeiderpartiet hadde gått igjennom 

en nyorientering i løpet av 1980-tallet, og med den andre regjeringen til Gro Harlem 

Brundtland i 1986 videreførte de i stor grad den moderniseringspolitikken Høyre-regjeringen 

                                                           
1
 Furre: Norsk historie 1914-2000; 274. 

2
 Furre: Norsk historie 1914-2000; 151. 

3
 Grønlie & Flo: Sentraladministrasjonens historie etter 1945; 40. 

4
 Olstad: Frihetens århundre;182. 

5
 Olstad: Frihetens århundre; 211-213. 

6
 Furre: Norsk historie 1914-2000; 254. 
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hadde ført.
7
 Alfred Oftedal Telhaug og Odd Asbjørn Mediås forteller i Grunnskolen som 

nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme at det ble uttrykt bekymring for den 

svekkede konkurranseevnen til Norge da Brundtland-regjeringen tok over.
8
 Ifølge regjeringen 

måtte det reformer til som kunne føre til bedre utnyttelse av landets menneskelige og 

materielle ressurser.
9
 Året etter lanserte arbeiderpartiregjeringen et fornyingsprogram som 

varslet endringer i måten man organisert stat og offentlig forvaltning. Fornyelsesprogrammet 

het «Den nye staten», og i programmet for statsforvaltningen ble mål- og resultatstyring det 

sentrale styringsprinsippet.
10

 Utdanningssektoren kom til å utgjøre en sentral del av reformene 

på 1980-, 1990- og 2000-tallet. Det ble stilt spørsmål ved universitetsforskningens og -

undervisningens kvalitet og relevans, og dette førte videre til at det ble stilt krav om reformer, 

forteller statsviteren Tom Christensen i boka Virksomhetsplanlegging. Myteskapning eller 

instrumentell problemløsning?
11

 Som vi skal se hadde den norske staten og dens politiske 

ledelse forventninger om at utdanningen og forskningen skulle bidra til Norges samfunns- og 

næringsliv, og landets konkurranseevne internasjonalt. Dette er et tema som vil gå igjen 

gjennom oppgaven, det er også et hovedtema for neste del (del 1) av masteroppgaven. 

Innfallsvinkel og problemstilling 

Masteroppgaven tar for seg mål- og resultatstyring i høyere utdanning. Den undersøker 

samhandlingen mellom kunnskapsdepartementet og de høyere utdanningsinstitusjonene. I den 

sammenheng er det valgt ut de tre hovedtypene av statlig høyere utdanningsinstitusjoner for 

nærmere dybdestudier: Et universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU); en høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA); og en vitenskapelig høgskole, 

Norges Handelshøyskole (NHH). Gjennom undersøkelsen av de tre ulike typer institusjoner, 

hvis virksomhet har blitt studert gjennom et utvalg kilder, vil vi kunne danne oss et bilde av 

påvirkningen til mål- og resultatstyring på institusjonene. Utvalgets representasjon av de 

høyere utdanningsinstitusjonene vil nødvendigvis være begrenset, da tre institusjoner ikke er 

nok til å generalisere til å gjelde alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Denne 

begrensningen i kildene vil det bli tatt høyde for ved å nytte andre utfyllende kilder. Det kan 

imidlertid nevnes at tildelingsbrevene, som er en sentral del av kildegrunnlaget til de tre 

utdanningsinstitusjonene, også er et sentralt dokument for kommunikasjonen og 

styringsdialogen fra departementet til hele universitets- og høgskolesektoren. Dette fordi 

                                                           
7
 Bergh: Kollektiv fornuft; 247. 

8
 Telhaug & Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger; 309. 

9
 Se samme. 

10
 Grønlie & Flo: Sentraladministrasjonens historie etter 1945; 67. 

11
 Christensen: Virksomhetsplanlegging; 27-28. 
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tildelingsbrevene også inneholder en generell del som viser departementets forventninger, 

krav og styringssignaler til sektoren som et hele. En grundigere gjennomgang av kildene 

gjøres lenger nede.  

Mål- og resultatstyring har hatt en sentral rolle i norsk forvaltning i flere tiår, og i denne 

oppgaven rettes lyset mot styringsprinsippets innflytelse på utdanningsforvaltningen og dens 

institusjoner. Hvordan kom mål- og resultatstyringsprinsippet inn i sektoren på 1980- og 

1990-tallet, og hva måtte til for at prinsippet ble innført ved utdanningsinstitusjonene? Hva 

slags lover og reformer fulgte på 1990- og 2000-tallet? Hvilken innvirkning fikk det på 

institusjonene, og hvilke konsekvenser fikk det for de høyere utdanningsinstitusjonene og 

deres autonomi? Vi skal se mål- og resultatstyringens innflytelse på virksomheten til 

utdanningsinstitusjonene, se hvordan det har blitt mottatt, og om det etter hvert ble godtatt. 

Mål- og resultatstyringsprinsippet ble i starten møtt med kritikk, spesielt ved noen 

institusjoner. Etter hvert kom det til å bli ansett som et instrument som ikke bare kunne brukes 

til å måle, men også til å komponere et universitet- og høgskolesystem som var tilpasset krav 

fra et samfunn i stadig forandring.  

Det finnes fram til i dag ankepunkter når det kommer til mål- og resultatstyring i offentlig 

forvaltning – det gjenstår fortsatt å se en ”perfekt” statsform eller system for statsforvaltning. 

Og selv om stort sett de fleste i dag er blitt enige om nødvendigheten av et system med viss 

grad av måling av resultatene til de offentlige virksomhetene, kan likevel tema for 

masteroppgaven bli sett på som et omstridt tema. Denne oppgaven jobber derfor med det 

utgangspunkt som slår fast at det ikke er vårt ansvar som historikere å felle en moralsk dom 

over historien. Dette inkluderer mål- og resultatstyringens historie i offentlig forvaltning. Min 

hensikt med masteroppgaven er således ikke å gjøre en normativ vurdering av 

styringsprinsippets anvendelse i universitets- og høgskolesektoren. Heller ikke å vurdere 

hvorvidt det har vært en korrekt og forsvarlig bruk av prinsippet ved de høyere 

utdanningsinstitusjonenes i henhold til lover og regler – et slikt mandat tilhører blant andre 

Riksrevisjonen, hvis kontroll institusjonene er underkastet, og Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen (NOKUT), som har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere 

utdanningsinstitusjoner. Rollen til sistnevnte vil følgelig bli utdypet senere i oppgaven.  

Masteroppgaven vil på sin side undersøke hvordan mål- og resultatstyringsprinsippet ble 

anvendt, både for departementets styring, og for institusjonenes virksomhet. Således vil jeg 

også vurdere lover og regler på en måte som forsøker å identifisere prinsippet i disse. 
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Nærmere bestemt vil jeg beskrive mål- og resultatstyring slik det kom til syne blant annet 

gjennom Kvalitetsreformen, og i universitets- og høgskoleloven av 2005. Det gir en 

framstilling som jeg tør påstå inkluderer de mest sentrale hendelsene i mål- og 

resultatstyringsprinsippets historie i norsk høyere utdanningsforvaltning. Videre vil jeg 

vurdere hvilke utfall prinsippet fikk i de høyere utdanningsinstitusjonene med hensyn til 

institusjonenes autonomi. I loven fra 2005 skjedde det særlig endringer i universitets- og 

høgskolestyrene. Jeg skal derfor undersøke hva disse endringene betydde for 

utdanningsinstitusjonenes styrer, og således hvilke konsekvenser dette fikk for autonomien til 

universitetene og høgskolene. Jeg vil gjennom oppgaven drøfte hvilke områder mål- og 

resultatstyring fikk størst betydning for de høyere utdanningsinstitusjonene, både når det 

gjelder utdanningsinstitusjonenes virksomhet og institusjonenes autonomi. Dette leder meg til 

hovedproblemstillingen til masteroppgaven: Hvilke konsekvenser fikk mål- og 

resultatstyringsprinsippet for universitetenes og høgskolenes virksomhet og autonomi slik 

prinsippet forekom/manifesterte seg i Kvalitetsreformen, nytt finansieringssystem og den nye 

universitets- og høgskoleloven av 2005? Var intensjonen med mål- og resultatstyring mer 

autonomi ved de høyere utdanningsinstitusjonene, eller var det like mye et verktøy for staten 

og Kunnskapsdepartementet til å øke sin kontroll over universitets- og høgskolesektoren? Det 

sistnevnte spørsmålet er i hovedsak tema for siste kapittel. 

Begrepsavklaring 

Departementet 

Departementet for utdanning, undervisning og forskning her til lands har de siste tiårene vært 

preget av en rekke endringer; om ikke annet så i det minste når det gjelder departementets 

navn og organisering. Departementet het opprinnelig Kirke- og undervisningsdepartementet, 

og var et av de første departementene. Fra 1980-tallet ble navnet endret flere ganger, først til 

Kultur- og vitenskapsdepartementet i 1982, så til Utdannings- og forskningsdepartementet i 

1990, deretter til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1991, og i 2002 ble det 

endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, før det i 2006 med Jens Stoltenbergs andre 

regjering, skiftet navn til Kunnskapsdepartementet.
12

 I denne masteroppgaven vil vi således 

referere til Kunnskapsdepartementet når vi snakker om departementet, uavhengig av hvilket 

år det er snakk om innenfor tidsperioden til denne oppgaven. Med mindre det er snakk om 

spesifikke hendelser, der departementet var en del av det som hendte. 

                                                           
12

Store norske leksikon, «Kunnskapsdepartementet.» Merk: Departementet skiftet navn til 

«Kunnskapsdepartementet» 1. januar 2016. 
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Kunnskapsdepartementets og de høyere utdanningsinstitusjonenes historie fra rundt 1990-

tallet til omtrent i dag, er tidsperioden for oppgaven.  Som vi skal undersøke i oppgaven er 

dette forholdet, mellom departementet og utdanningsinstitusjonene, et forhold preget av både 

samarbeid og uenigheter. Spesielt når det kommer til endringer og reformer i 

utdanningssystemet og utdanningsinstitusjonene, har forholdet mellom departement og 

institusjoner til tider stått overfor vanskeligheter.  Det er i alle fall ganske klart at de høyere 

utdanningsinstitusjonene tradisjonelt sett har vært lite entusiastiske for reformer, og som 

oftest blir reformprosessene i den høyere utdanningen satt i gang og gjennomført av den 

politisk-administrative forvaltningen.
13

 

Mål- og resultatstyring som begrep 

Mål- og resultatstyring har ofte blitt omtalt som en del av det omdiskuterte og upresise 

begrepet New Public Management (NPM). NPM kan karakteriseres som en paraply og dekker 

en rekke ulike elementer der mål- og resultatstyring er en av disse, men det er ingen enhetlig 

teori eller idé.
14

 Denne masteroppgaven vil unngå å bruke begrepet NPM, nettopp på grunn av 

dets udefinerbare karakter. Mens NPM dukket opp på 1980-tallet, og på mange måter hadde 

som hensikt å bevege offentlig sektor i retning av privat sektor, kan vi hevde at mål- og 

resultatstyringsbegrepet er et mer verdinøytralt begrep fordi det definerer bestemte prosesser 

og egenskaper ved en offentlig institusjons virksomhet. Prosessen er selvsagt mer kompleks, 

særlig vil konsekvensene variere. Og det er disse variasjonene i utfall som er interessante å 

undersøke. NPM er et yngre enn mål- og resultatstyrings og mål- og resultatstyringsprinsippet 

var således ikke nytt på 1980-tallet. Offentlig sektor hadde drevet med resultatstyring i mange 

år før den nye offentlige styringen kom i 1979.
15

 Det nye på 1980-tallet var at mål- og 

resultatstyring ble «knesatt som et gjennomgående prinsipp i forvaltningen», og det var stor 

politiske vilje til gjennomføringen.
16

 I tillegg stilte sentrale forvaltningsorganer slik som 

Finansdepartementet og Administrasjonsdepartementet seg bak styringsprinsippet. I 1987 var 

da gjennombruddet kom ved fremleggelsen av Den nye staten og det ble bestemt at fra 1990 

skulle alle statsinstitusjoner ha innført mål- og resultatstyring.
17

  

Det er vanskelig å beskrive et ideal for mål- og resultatstyring, men kort sagt er hensikten med 

det å ha kontroll på resultatene der kontrollen ligger i institusjonenes resultatrapporter som 

                                                           
13

 Christensen: University governance reforms; 507. 
14

 Bent & Østerud (red.): Den fragmenterte staten. 
15

 Johnsen: Resultatstyring i offentlig sektor; 26-27. 
16

 Grønlie & Flo: Sentraladministrasjonens historie etter 1945; 104. 
17

 Se samme. 
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brukes til å lage senere rammebudsjetter.
18

 Departementet formulerer målene, i større eller 

mindre grad i samarbeid med institusjonene, og gir frihet til institusjonene til å velge 

virkemidler for å nå målene. Mål- og resultatstyring spesifiserer mål og hvilke resultater som 

ventes, og videre hvilke tiltak som kreves for å oppnå resultatene.
19

 Ved å studere 

formuleringen av mål, prosessene som fører til måloppnåelsen og resultatene som leveres kan 

man danne seg et bilde av hvordan institusjonene fungere og avdekke konsekvenser, tilsiktede 

og utilsiktede. Denne masteroppgaven er et forsøk på akkurat dette. Oppgaven vil forsøke å 

begrense studiet av mål- og resultatstyringsprinsippet til målformulering, vurdering av 

måloppnåelse og oppfølging av resultatene, samt de påfølgende resultatbaserte 

budsjettildelinger til institusjonene.  

Litt enkelt sagt kan mål- og resultatstyring brukes eller ”misbrukes”. Mål- og resultatstyring 

kan brukes (eller ”misbrukes”) til å detaljstyre institusjoner. Det kan også brukes til å gi større 

autonomi til underliggende virksomhet. Som vi skal se vil det sistnevnte sjeldent være 

hovedintensjonen med et styringsprinsipp for en statsforvaltning. Forvaltningen er nødt til å 

ivareta andre interesser enn enkelte institusjons interesse av større autonomi. Masteroppgaven 

vil ikke vurdere verdien av utdanningsinstitusjoners selvstendighet, noe som også er et viktig 

tema og som er blitt behandlet, for eksempel av statsviteren Tom Christensen.
20

 Vi skal heller 

ikke gå så dypt inn på et sentralt, men omstridt tema, nemlig hvorvidt den faglige friheten er 

truet. Et nylig eksempel på dette temaets brennbarhet fant man i Aftenposten mars i år 

(30.04.16): «Er professoren fri og uavhengig, eller kjøpt og betalt?», spør kronikkforfatter og 

professor Svein Sjøberg.
21

 Siste del av masteroppgaven vil som vi skrev innledningsvis se på 

autonomien til de høyere utdanningsinstitusjonene. Oppgaven vil imidlertid forsøke å holde 

seg på siden av debatten, men likevel peke på noen utviklingstrekk når det gjelder den faglige 

friheten til universitets- og høgskoleansatte.  

Hovedintensjonen med denne oppgaven er på sin side å vurdere i hvilken grad mål- og 

resultatstyring har påvirket selve institusjonens autonomi, og da spesielt med fokus på 

universitets- høgskolestyrene og andre administrative deler av de høyere 

utdanningsinstitusjonene. Dette er tema for siste del av oppgaven (del 3). Mot slutten av 

denne delen vil vi peke på noen mulige konsekvenser det kan få, og som det har fått, på den 

faglige friheten. Denne masteroppgaven vil videre holde seg til en smalere forståelse av mål- 

                                                           
18

 Østerud: Statsvitenskap; 72. 
19

 Utdanningsforbundet: Temanotat 4/2013: 8-9 
20

 Christensen, «University governance reforms: potential problems of more autonomy?» 
21

 Sjøberg, «Kronikk: Er professoren fri og uavhengig, eller kjøpt og betalt?» 
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og resultatstyringsprinsippet. Altså vil jeg ikke se på prinsippet som en helhetlig 

styringsfilosofi, men jeg vil heller undersøke prosessene rundt formuleringen av mål, vurdere 

graden av måloppnåelse, og se konsekvensene av dette på institusjonenes virksomhet og 

autonomi. Jeg vil forsøke å utlede og besvare problemstillinger som gjør det mulig å diskutere 

de tilsiktede og utilsiktede konsekvenser mål- og resultatstyringsprinsippet har hatt i 

universitets- og høgskolesektoren.  Oppgaven er derimot ikke et forsøk på å gi en omfattende 

gjennomgang av hvordan prinsippet kan fungere som en helhetlig styringsfilosofi.  

Om det er slik, som vi påsto tidligere, at mål- og resultatstyringsbegrepet er mer verdinøytralt 

enn New Public Management, betyr på ingen måte at bruken av det er uproblematisk. 

Formulering av mål og å måle resultater vil nødvendiggjøre en viss prioritering og 

verdivurdering. Av den grunn vil en studie av denne prosessen også være preget av at man må 

velge hvilke sider man vil undersøke, blant annet basert på egen vurdering av hvilke sider av 

saken man anser som mest interessant. Det å formulere mål og måle resultater er heller ikke et 

nytt fenomen i offentlig forvaltning, som vi skal se. Det har alltid vært nødvendig med en viss 

form for kontroll og etterprøvbarhet overfor virksomheten sett fra sentraladministrasjonens 

side. Det er derimot hvordan denne kontrollen har blitt utøvd som er viktig i vårt tilfelle, og 

det er hva slags mål som blir formulert og hvordan målene oppnås som potensielt kan føre til 

problemer. Som vi skal se var det også forskjellige oppfatninger om hvorvidt 

målformuleringen som skjedde og resultatene som fulgte, var et problem eller ikke. Og sakene 

er som regel mangesidige. Uansett er det å studere virkningene av mål- og resultatstyring på 

offentlig sektor ingen enkel oppgave – utdanningssektoren er intet unntak. 

Oppgavens struktur og hovedspørsmål 

Masteroppgaven er delt i tre deler, der del 1 starter med en kort introduksjon til hvordan mål- 

og resultatstyring kom inn i norsk offentlig forvaltning og utdanningssektoren som helhet fra 

1980-tallet. Deretter tar kapitlet for seg mål- og resultatstyringen i de høyere 

utdanningsinstitusjonene som for alvor festet grep fra Gudmund Hernes statsrådsperiode på 

1990-tallet. Vi skal se hvordan mål- og resultatstyringsprinsippet ble mottatt ved sektorens 

universiteter og høgskoler, og se hvordan ansatte i departementets universitets- og 

høgskoleavdeling opplevde det å dra rundt til institusjonene, for å forklare mål- og 

resultatstyring. Deretter vil det bli satt fokus på utdanningssektorens særegenhet i forhold til 

andre deler av offentlig sektor. På slutten av del 1 vil vi behandle Bologna-prosessen, som 

legger grunnlaget for del 2, der vi behandler Kvalitetsreformen.  
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Kvalitetsreformen vil være selve dreiepunktet i masteroppgaven, fordi reformen for alvor 

brakte mål- og resultatstyring inn i de høyere utdanningsinstitusjonene, blant annet ved hjelp 

av det nye finansieringssystemet som kom i sammenheng med Kvalitetsreformen. Her vil vi 

se hvordan elementene fra mål- og resultatstyring virket inn på virksomheten til de ulike 

utdanningsinstitusjonene som undersøkes i oppgaven. Finansieringssystemet vil således være 

en sentral del av den andre delen, og dens påvirkning på universitetene og høgskolene vil bli 

nøye vurdert. I begynnelsen av den tredje og siste ordinære delen før masteroppgavens 

konklusjon starter vi med den nye loven for universiteter og høyskoler av 2005. Her ser vi på 

hvilke skilnader den hadde i forhold til loven i 1995, blant annet med hensyn til mål- og 

resultatstyringsprinsippets forankring i lovene.  

Den siste delen vil i all hovedsak gjøre en vurdering av hvordan mål- og 

resultatstyringsprinsippet på den ene siden ga kontroll til departementet over universitets- og 

høgskolesektoren, og på den andre siden ga autonomi til universitetene og høgskolene. 

Spørsmålet vi vil forsøke å besvare i dette kapitlet er hvordan de to sidene av mål- og 

resultatstyring utviklet seg gjennom 2000-tallet fram til i dag. Altså hvorledes det har vært en 

motsetning mellom de to hensynene: Økt departemental kontroll og mer institusjonell 

autonomi. I masteroppgavens konkluderende del vil spørsmålet om faglig frihet får spesielle 

oppmerksomhet. Et prinsipp som må kunne sies å være direkte knyttet til institusjonell 

autonomi. Dette vil jeg imidlertid utdype nærmere i løpet av oppgaven, og gjøre noen 

konklusjoner og refleksjoner, blant annet rundt autonomi – og i så fall – hva slags type 

autonomi vi ser i universitets- og høgskolesektoren. 

Historiografi, og annen sentral litteratur og forskning på området  

Innledningsvis i oppgaven nevnte jeg Furre og Olstad som sentrale forfattere til 1970- og 

1980-tallets oppbrudd med den sosialdemokratiske orden, og til den nye individualistiske 

mentaliteten som bredde om seg på 1980-tallet. De to bøkene er henholdsvis Norsk historie 

1914-2000, Industrisamfunnet – frå vokstervisse til framtidstvil og Frihetens århundre, norsk 

historie gjennom de siste hundre år.
22

 Jeg nevnte også at Grønlie og Flo har skrevet om Den 

nye staten i bind 2 av Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
23

 Jeg viste også til 

statsviter Christensens bok Virksomhetsplanlegging. Myteskapning eller instrumentell 

problemløsning som forklarer hvordan det blir stilt krav om universitets- og undervisningens 

                                                           
22

 Furre: Norsk historie 1914-2000; Olstad: Frihetens århundre. 
23

 Grønlie & Flo: Sentraladministrasjonens historie etter 1945. 
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kvalitet, og relevans for samfunnet.
24

 Telhaug og Mediås viste også innledningsvis i oppgaven 

at den politiske ledelsen så det som nødvendig å gjennomføre reformer som en del av 

gjenopprettelsen av konkurranseevnen i Norge, i boka Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra 

statspietisme til nyliberalisme.
25

 Framstillingen her viser historien til hele utdanningssektoren, 

og spesielt grunnskolen. Masteroppgaven baserer seg imidlertid på en historiografi som i 

første rekke omhandler endringer i norsk universitets- og høgskolesektoren. Både når det 

kommer til utdanningspolitikk og -forvaltning, og når det gjelder historien til det inntil nylig 

største universitetet i Norge, Universitetet i Oslo, så gir Kim Gunnar Helsvigs bok 6 i 

Universitetet i Oslo 1811-2011, 1975-2011 Mot en ny samfunnskontrakt?, svært god innsikt 

og oversikt over historien til universitets- og høgskolesektoren i den aktuelle perioden.
26

 

Følgelig har jeg i denne masteroppgaven valgt å bruke Helsvigs universitetshistorie som 

utgangspunkt til den politiske og forvaltningsmessige historien til sektoren. 

Videre har jeg med hensyn til mål- og resultatstyringsbegrepet valgt en innfallsvinkel i 

oppgaven som henter inspirasjon fra samfunnsvitenskapelig litteratur og studier av mål- og 

resultatstyring i offentlig forvaltning. Baldersheim og Østerud viser i Det norske demokratiet i 

det 21. århundre og i Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av 

statsforvaltningen, en vid forståelse av mål- og resultatstyring som ser på prinsippet som en 

styringsfilosofi.
27

 Denne forståelsen ser i større grad på hvilke resultater institusjonene oppnår 

i samfunnet, og i mindre grad hvilke regler og prosedyrer som følges innad i institusjonen. 

Med en vid forståelse av mål- og resultatstyringsprinsippet som utgangspunkt er det viktigere 

hva forvaltningen og institusjonene kan levere av tjenester og fordeler til befolkningen, 

mindre viktig blir det hvordan dette oppnås.
28

  

I denne oppgaven er jeg mer orientert mot å se prinsippets konsekvenser for den 

institusjonelle autonomien. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på universitets- og 

høgskolesektorens samfunnsverdi enn å vise hvilke verdier som ble beskrevet av politisk 

ledelse og forvaltning. Jeg vil imidlertid, slik som i den vide forståelsen av mål- og 

resultatstyring, ha et utgangspunkt der jeg ser på institusjonenes autonomi som avhengig av 

hvordan styringsprinsippet blir anvendt i sektoren. Altså om målformuleringen og 

                                                           
24

 Christensen: Virksomhetsplanlegging. 
25

 Telhaug & Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger; 309. 
26

 Helsvig: Universitetet i Oslo 1811–2011; 2011. 
27

 Baldersheim & Østerud (red.): Det norske demokratiet i det 21. århundre: 287. 
28

 Se samme. 
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resultatkontrollen hos departementet gjøres på en måte som gir utdanningsinstitusjonene et 

stort nok handlingsrom til at institusjonene skal kunne oppnå målene.
29

 

Av samfunnsvitenskapelige studier som ser på mål- og resultatstyring i universitets- og 

høgskolesektoren, har Ragne Ørstavik Sørheim og Sigrid Tollefsen en innfallsvinkel som 

likner min tilnærming til endringene i denne sektoren. Tollefsen og Sørheim undersøker, i en 

samfunnsvitenskapelige case-studie av seks universiteter og høgskoler for perioden 2003-

2011, de strategiske vurderingene rundt institusjonenes iverksetting av tiltak, slik det kom til 

uttrykk i institusjonenes årsrapporter. Samtidig undersøkte de departementets styringssignaler 

gjennom tildelingsbrevene for å se sammenhengen mellom styring og strategi, og om man så 

en overgang til resultatstyring. Deres innfallsvinkel som ser på sammenhengen mellom 

departementets styring og institusjonenes handlefrihet, vil likne på den tilnærmingen jeg har 

valgt.  

Jeg undersøker i hvilken grad mål- og resultatstyring innebar større frihet for de høyere 

utdanningsinstitusjonene, og i hvilken grad styringsprinsippet på samme tid ga mulighet for 

overordnet statlig og departemental kontroll over universitets- og høgskolesektoren. Min 

oppgave vil tydeligst skille seg fra Sørheims og Tollefsens ved at jeg, i tillegg til å se på 

departementets styring og institusjonenes autonomi blant annet gjennom tildelingsbrev, også 

vil undersøke hvorvidt endringene i universitets- og høgskolestyrene fra midten av 2000-tallet 

innebar økt departemental kontroll eller institusjonell autonomi. Dette gjør jeg blant annet ved 

å se på innholdet i universitets- og høgskoleloven av 2005 og referat fra etatsstyringsmøtene. 

Imidlertid vil jeg også bruke tildelingsbrevet som en kilde til å undersøke de høyere 

utdanningsinstitusjonenes autonomi slik det kom til syne i endringene i universitets- og 

høgskolestyrenes rolle i de høyere utdanningsinstitusjonenes autonomi. 

Kilder og metode 

Skriftlige kilder  

For å belyse slike problemstillinger er det altså hensiktsmessig å undersøke det viktigste 

dokumentet i styringssignalene fra departement til institusjon. Tildelingsbrev ble brukt som 

(og brukes fortsatt som) det sentrale dokumentet for styringssignalene fra departementet til 

underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skulle skissere de økonomiske rammene «og 

beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.»
30

 I tillegg er det 

                                                           
29

 Baldersheim & Østerud (red.): Det norske demokratiet i det 21. århundre: 287. 
30

 Kunnskapsdepartementet, «Tildelingsbrev». Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller departementet 

bevilgningene til disposisjon for den enkelte virksomheten gjennom tildelingsbrev. 
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brukt referat fra etatsstyringsmøtene, der representanter fra utdanningsinstitusjon og 

departement møttes for å diskutere måloppnåelse og målformulering. Videre er universitets- 

og høgskolelovene av 1995 og 2005 en sentral del av kildegrunnlaget. Skriftlige kilder slik 

som tildelingsbrevene vil være preget av tanker om hvordan «det burde være». Det vi må 

huske på når det gjelder tildelingsbrevene er at de i stor grad fastsatte mål for fremtiden, og 

derfor kan brevene til dels nyttes som levninger, altså å forstå hvordan man ville det skulle 

bli. Derfor kan tildelingsbrevene karakteriseres som programmatisk kilde. Den 

programmatiske kilden sier noe om hvordan det bør bli i framtiden, den viser ikke hva som 

faktisk skjedde.
31

 Brevene inneholder også tilbakeskuende momenter, den viser til tidligere 

oppnådde resultater som grunnlag for nye målformuleringer og tildelinger. Vi kan derfor også 

bruke tildelingsbrevet som en beretning, altså som en kilde som beskriver og vurderer det som 

har skjedd.
32

  

Tildelingsbrevene beskriver mål og tildelinger som er gitt tidligere, og den vurderer graden av 

resultatoppnåelse. Det samme gjelder i stor grad stortingsmeldingene som også blir brukt i 

oppgaven, der regjeringen kan komme med bl.a. opplysninger, orienteringer, vurderinger og 

forslag til Stortinget. Universitets- og høgskolelovene fra 1995 og 2005 er også en type 

normativ kilde, som forteller hvordan man så at det burde være. I masteroppgaven vil jeg 

bruke lovene til å undersøke blant annet hvordan momenter fra Kvalitetsreformen ble 

lovfestet. I tillegg til å sammenlikne lovene med andre kilder, for å se hvorvidt det som 

faktisk skjedde var i overensstemmelse med det som ble fastslått som riktig praksis i loven. 

Referat fra etatsstyringsmøter er også en type beretning om hendelser som har skjedd. 

Referatene er en sentral kilde til kommunikasjonen mellom Kunnskapsdepartementet og 

universitets- og høgskolesektoren i masteroppgaven. Referatet er i noen grad en vurderende 

kilde, i tillegg til at den er berettende, fordi det også her blir vurdert hvorvidt institusjonen har 

oppnådd resultater. Referatene fra etatsstyringsmøtene kan brukes som en beskrivende 

beretning til det som ble gjennomgått på møtene. Årsrapportene til institusjonene vil i størst 

grad være vurderende, da de viser til oppnådde resultater på ulike parametere. I årsrapportene 

gjøres det også egne analyser og vurderinger av tallene som presenteres overfor 

departementet. 
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 Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var; 172. 
32

 Se samme. 
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Kvantitative kilder 

En annen type kilde som er brukt, er en elektronisk database: Database for statistikk om høgre 

utdanning (DBH). Det er her universitetene og høgskolene rapporterer inn studenttall, 

stillinger, areal og økonomi til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD), og det er 

fra DBH-databasen departementet henter informasjon til budsjettarbeidet.
33

 Denne type kilder 

er beretninger, databasen inneholder stort sett kvantifiserbare resultater på en rekke 

parametere. Disse kildene beskriver det som har skjedd og er således en beretning. 

Kvantitative undersøkelser er spesielt nyttige når en skal undersøke årsaksforhold. 

Samvariasjonen mellom to variabler er ikke bare noe vi er interessert i å undersøke statistisk, 

men også historisk – altså om det ene er årsak til det andre.
34

 I vårt tilfelle vil databasen gi en 

mengde informasjon, der vi vil forsøke å se hva slags påvirkningsforhold det er mellom de 

ulike variablene: For eksempel mellom antall studenter som ble tatt opp til studier, i forhold 

til antall studenter som gjennomførte studiene. Når vi er interessert i samvariasjon mellom to 

størrelser, er det altså nyttig å bruke de kvantitative kildene. En må imidlertid være 

oppmerksom på at begrepet om samvariasjon og årsaksforhold ikke er det samme. At ting 

skjer samtidig trenger ikke nødvendigvis å bety at det ene forårsaker det andre, ofte vil det for 

eksempel være noe bakenforliggende som påvirker begge variabler. 

Det er derfor store fordeler ved å kombinere de to tilnærmingene, slik vi har gjort i denne 

oppgaven. Hvis en først har gått dypt inn i det kvalitative enkeltstudiet, kan en fortsette ved å 

trekke inn et større kvantitativt materiale for å se hvor utbredt fenomenet har vært.
35

 Det er 

dette jeg vil gjøre i denne oppgaven. Masteroppgaven går i dybden gjennom å studere og 

sammenlikne enkelteksempler ved de ulike institusjonene, denne dybdestudien gjøres ved å 

nytte bl.a. tildelingsbrev og referat fra etatsstyringsmøter. For å supplere og teste 

representativiteten til disse enkelteksemplene, benyttes det kvantitative massematerialet vi har 

fra årsrapporter og fra databasen for statistikk om høyere utdanning. Det er imidlertid én ting 

de tre kildene jeg har brukt til nå har lite av, og det er evnen til å gi en helhetlig vurdering av 

mål- og resultatstyringen, og vurdere hvilke konsekvenser det hadde i et større perspektiv.  

For å motvirke den skjevhet som kan oppstå i kildematerialet, er det mulig å søke informasjon 

fra en annen kildetype, nemlig muntlige kilder. 

 

                                                           
33

 Foreløpig tildelingsbrev til HiO (Høgskolen i Oslo), dato: 21.12.95. Utsteder KUF (Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet) avd./seksj.: UH/BU. Dep. ref.: 95/10639-1; 10. 
34

 Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var; 232. 
35

 Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var; 183. 
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Muntlige kilder 

En annen sentral del av kildegrunnlaget til masteroppgaven er informasjon og meninger fra 

samtaler med personer i faglig og administrativ ledelse ved NTNU, HiOA og NHH. I tillegg 

til samtaler med sentrale departementsansatte, som var nøkkelpersoner i forbindelse med 

kommunikasjonen mellom institusjonene og departementet. De muntlige kildene gir god 

innsikt i de interne forholdene ved institusjonene, og de gir også mulighet til å gå mer i 

dybden i de konsekvensene mål- og resultatstyringen fikk. Det er imidlertid viktig å være 

oppmerksom på hvordan man bruker de muntlige kildene. Framstilling av tidligere hendelser 

vil alltid være påvirket av visse forestillinger, og, hos muntlige kilder, de begrensninger 

hukommelsen setter. Det vil alltid være innslag av glemsel, og av feilerindring, i minnene. 

Særlig vil framstillingen av en persons holdninger i fortiden være påvirket av hvilke 

holdninger personen har i dag. Minner blir påvirket og forandret gjennom tiden, ettersom vi 

gjør nye erfaringer og holdninger endres.
36

  

På en annen side gir de muntlige kildene en unik sjanse til å finne informasjon som man ikke 

finner andre steder, slik som i de skriftlige kildene. Informasjonen hentet fra kildene vil 

inneholde personlige meninger, men de vil også gjøre det mulig å motvirke de systematiske 

skjevhetene som ligger i de skriftlige kildene.
37

 I denne masteroppgaven er tildelingsbrev og 

referat fra etatsstyringsmøtene noen av de mest sentrale skriftlige kildene for oppgaven, kilder 

som for det meste viser saken fra departementets side i forholdet mellom 

Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene. Både tildelingsbrevene og 

etatsstyringsreferatene ble utformet av departementet. Derfor vil de muntlige kildene fra 

personer ved institusjonene bidra til å motvirke også denne skjevheten i oppgavens 

framstilling. Vi vil forsøke behandle de muntlige framstillingene fra dem som deltok i 

prosessen på en måte som gjør at vi kan utfylle det skriftlige kildematerialet i oppgaven. Altså 

en måte der intervjuene blir brukt med det formål å plassere, korrigere og utdype det skriftlige 

materialet.
38

 Ideelt sett blir det på den måten mulig å se problemstillingen fra flere sider, som 

dermed blir belyst på den mest balanserte måten.  
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 Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var; 196. 
37
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Del I 

Kapittel 2. Ny stat, ny forvaltning og nye styringsprinsipper:  

Kunnskap, konkurranseevne og virksomhetsplanlegging, 1989-1999 

 

«Den nye staten» 

«Den nye staten» ble lansert i 1987 som et program designet for å fornye stat og offentlig 

forvaltning.
39

 Samme år iverksatte Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) en 

modernisering av offentlig sektor. Det nye styringsprinsippet, målstyring og 

virksomhetsplanlegging, skulle implementeres i den offentlige forvaltningen.
40

 

Målstyringsprinsippet var før dette en sentral del av den politiske debatten og fikk stor 

tilslutning av politikerne, og ved begynnelsen av 1990-tallet fikk styringsprinsippet 

enstemmig tilslutning i Stortinget.
41

 Dermed ble det bestemt at innen utgangen av 1990 skulle 

alle statlige institusjoner innføre virksomhetsplanlegging.
42

 Den nye statens offentlige 

forvaltning skulle styres etter nye prinsipper, prinsipper som skulle sørge for en fornyet 

effektiv offentlig sektor. Slik kunne den tjene samfunnet på den beste måten i en tid med 

stadig tøffere konkurransevilkår internasjonalt. Som vi så i den innledende delen til 

masteroppgaven var ikke mål- og resultatstyringsprinsippet på 1980-tallet ny tenkning i den 

offentlige forvaltningen. I denne delen skal vi imidlertid se at måten mål- og resultatstyring 

ble implementert gjennom de nye reform- og moderniseringsprogrammene innebar en helt ny 

retning for offentlig sektor.  

Denne masteroppgavens overordnede problemstilling er således hvordan mål- og 

resultatstyring har fungert, påvirket og formet universitets- og høgskolesektoren fra 1990-

tallet til i dag. Nærmere bestemt vil jeg belyse hvilke konsekvenser styringsprinsippet fikk for 

de høyere utdanningsinstitusjonenes virksomhet og for samarbeidet med 

utdanningsforvaltningen, altså Kunnskapsdepartementet. I denne delen vil vi imidlertid starte 

med en generell tilnærming til hele den offentlige sektor og legge et bakteppe ved å vise 

hvordan mål- og resultatstyring kan brukes til å gi frihet til underliggende virksomhet og som 

et styringsredskap. Vi starter med den statlige rådgivende organisasjonen Statskonsults 

veiledning i virksomhetsplanlegging og mål- og resultatstyring, som ble utgitt i 1988. Deretter 
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skal vi se på de motstridende tendensene i bruken av mål- og resultatstyringsprinsippet i 

universitets- og høgskolesektoren, som er et sentralt tema i oppgavens to siste deler. 

Styringsprinsippets slektskap til markedsstyringsprinsippets blir behandlet for å se den nye 

markeds- og konkurranseretningen som har preget offentlig sektor de siste tiårene. 

Utdanningssektoren er som vi skal se intet unntak, og dette leder oss over til denne sektorens 

sentrale rolle for samfunnet og den norske konkurranseevnen. Deretter vil det bli redegjort for 

de politiske prosesser og hendelser i utdanningssektoren på 1980- og 90-tallet. Den politiske 

styringen av utdanningssektoren på 1990-tallet har gjerne blitt fortalt som en historie om en 

utdanningsministers høye ambisjoner til sektoren. Vi skal således se statsråd Gudmund 

Hernes` forventninger til hvordan utdanning og forskning skulle bidra til Norges nærings- og 

samfunnsliv. Den samme linjen ser derfor vi igjen i veiledning i virksomhetsplanlegging for 

universitet- og høgskoler, som Statskonsult lagde for de høyere utdanningsinstitusjonene i 

1989.  En undersøkelse av innholdet til denne veiledningen vil innebære starten på det som er 

masteroppgavens tema. 

Når jeg kommer til de høyere utdanningsinstitusjonene her i del 1, starter jeg med en 

overordnet behandling av utviklingen av mål- og resultatstyring som ble sett på som et 

styringsverktøy for staten, og for departementet, i løpet av 1990-årene. 

Utdanningsinstitusjonenes virksomhet ble i større grad styrt av, og ressurser ble tildelt på 

bakgrunn av, resultater som ble oppnådd på de fastsatte mål – derav mål- og resultatstyring. 

Det betydde at en økende andel av de økonomiske tildelingene til de høyere 

utdanningsinstitusjonene var avhengig av resultatene som institusjonene oppnådde på målene. 

Deretter skal vi introdusere begrepet «studentgjennomstrømning», altså studentenes 

gjennomføringsgrad på sine studier. Dette ble tillagt mer vekt allerede fra 1990-tallet, men det 

er i neste del om Kvalitetsreformen vi virkelig skal se at målene, resultatene og tildelingene 

blir knyttet til denne sentrale delen av universitetene og høgskolenes utdanningsvirksomhet. 

En annen hendelse som fikk betydning for universitet- og høgskolevirksomhet, og som flere 

av de sentrale elementene i Kvalitetsreformen ble hentet fra, var Bologna-prosessen, som er 

det siste som blir behandlet her i del 1. Således spiller denne første delen av masteroppgaven 

en betydningsfull/grunnleggende rolle ved å presentere de viktige prosessene og hendelsene 

som ledet fram til 2000-tallets endringer, reformer og lovendringer. 

«Mot en målstyrt og resultatorientert statsforvaltning» 

«Mot en målstyrt og resultatorientert statsforvaltning». Slik starter veiledningen i 

virksomhetsplanlegging som ble utgitt av Statskonsult i 1988. Veiledningen var en oppfølging 
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av fornyelsesprogrammet «Den nye staten» der det ble slått fast at alle statsinstitusjoner skulle 

ha sin første virksomhetsplan på plass innen 1990.
43

 I Innledningen til veiledningen for 

statsinstitusjonene kan vi lese det følgende:  

I løpet av de siste 2–3 år har Stortinget og Regjeringen gjort en rekke vedtak for å bedre grunnlaget for 

den politiske styringen og for å effektivisere ressursbruken i statsforvaltningen. Vedtakene innebærer 

større vekt på mål- og resultatstyring som styringskriterier og større frihet for den enkelte 

statsinstitusjon i disponeringen av tildelte midler.
44

  

Det nye styringsprinsippet som ble innført i den norske statsforvaltningen utviklet seg til et 

system som i større grad enn tidligere var opptatt av resultater, og at disse resultatene var 

målbare. Dette innebar at den politiske kontrollen skulle ligge i etatenes resultatrapporter som 

dannet grunnlag for senere rammebudsjetter.
45

 I innstilling fra kirke- og 

undervisningskomiteen om reformer i statens budsjettsystem og endringer i 

bevilgningsreglementet (1984-85) kan vi lese at hensikten med mål- og resultatstyring langt 

på vei var å sikre at målene til den sittende regjeringen ble oppnådd og skape effektivitet ved 

å desentralisere makt. Som det står i innstillingen skulle overordnet myndighet fastsette 

målene og ressursrammene, mens institusjonene skulle gis stor frihet til å velge virkemidler til 

å løse oppgavene og oppnå målene.
46

  

En kan imidlertid stille seg spørsmålet om valg av virkemidler er gitt på forhånd når målene 

allerede er satt for institusjonen. Dette er et av spørsmålene en jobber ut i fra i en studie 

presentert i boka Det norske demokratiet i det 21. århundre. Om valg av virkemidler er gitt på 

forhånd avhenger i stor grad også av hvor spesifikk målformuleringen til departementene var. 

I studien nevnt ovenfor fant de en klar tendens i tildelingsbrevene til de 77 statlige 

forvaltningsorganene de undersøkte; antall mål i brevene doblet seg på 8 år. I tillegg var 

økningen i hovedsak i de målene som var lenger nede i «målhierarkiene», altså i målene som 

var mer spesifikke.
47

  Perioden de undersøkte var 2004 til 2012 og i vår sektor, universitets- 

og høgskolesektoren, var det liknende tendenser, men som vi skal se endret dette seg i 2012 

da målstrukturen fikk en betydelig omlegging. I studien fant de, interessant nok, en u-formet 

sammenheng mellom virksomhetens autonomi og antall mål den styres etter – både 

virksomheter som styres med få mål, og de som styres med mange mål, hadde betydelig frihet 
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fra departementets styring. En mulig forklaring, slik de så det, var at det med (altfor) mange 

mål og resultatkrav i tildelingsbrevene, kunne oppstå usikkerhet om hvilke føringer som var 

de virkelig viktige.
48

 

Også i universitets- og høgskolesektoren fantes motstridende tendenser i perioden, spesielt når 

det kom til autonomien til de høyere utdanningsinstitusjonene.  Vi skal se at 

Kvalitetsreformen sammen med det nye finansieringssystemet etter årtusenskiftet innebar 

større økonomisk frihet til ressursplassering og omdisponering. Likevel ble det stilt 

tildelingskrav, og departementet avgjorde institusjonenes budsjettrammer blant annet gjennom 

den overordnede målformuleringen. De motstridende tendensene med hensyn til autonomi 

kom desto mer til syne i tiden etter universitets- og høgskoleloven av 2005 som er tema for 

del 3 av masteroppgaven. Den nye loven åpnet for endringer i selve den interne strukturen til 

administrasjon og ledelse ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Dette sammen med videre 

fullmakter til institusjonenes styrende organer fikk konsekvenser for måten 

utdanningsinstitusjonene ble drevet så vel som for institusjonenes autonomi.  

Om autonomiinnrømmelse til universitetene og høgskolene var førsteprioritet for staten og 

Kunnskapsdepartementet, er en annen sak, noe som vil bli utdypet senere. Denne 

masteroppgavens hovedanliggende er på en annen side ikke å avdekke statens intensjoner for 

utdanningssystemet rolle for samfunns- og næringsliv og for Norges konkurranseevne, som 

jeg tør påstå er åpenbare landsinteresser som staten er til for å ivareta. Masteroppgaven er i 

hovedsak et forsøk på å avdekke så mange som mulig av konsekvensene mål- og 

resultatstyring fikk på utdanningssektorens universitet og høgskoler. Å undersøke hvilken 

måte mål- og resultatstyring påvirket autonomien til de høyere utdanningsinstitusjonene er 

således en sentral problemstilling i oppgavens siste del.  

Mål- og resultatstyringen tok på mange måter over for den tidligere doktrinen for hvordan 

balansere forholdet mellom politikk og forvaltning, og mellom frihet og styring. I et lengre 

tidsperspektiv kan vi se at fokuset tidligere var på skillet mellom offentlige virksomheter som 

skulle styres og virksomhet som ikke skulle styres politisk og som kunne «styre seg selv».
49

 I 

tillegg innebar mål- og resultatstyringen en offentlig sektor som nærmet seg, eller etterliknet, 

den privatøkonomisk orienterte måten å drive virksomhetene på.
50

 Mål- og resultatstyring 

fokuserte på resultater, og økonomiske som sådan. Dermed ble det større oppmerksomhet 
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rundt marked, tilbud og etterspørsel, også i utdanningssektoren. Å undersøke hvor stor plass 

markedsstyring fikk i utdanningsinstitusjonenes virksomhet er et annet av de sentrale målene 

med denne masteroppgaven. Markedsstyring i offentlig forvaltning betyr at den regulerende 

makten skal følge markedets prinsipper slik som anbud og konkurranseutsetting. Brukerne 

(samfunnsborgere) skal få best mulig tjenester til lavest mulig pris. Særlig innenfor sektorer 

som bygg og anlegg, transport, renhold og renovasjon har slike markedsprinsipper blitt mer 

fremtredende, men også i forhold til velferdsgoder som helse og utdanning har det tidligere 

systemet, der dette i hovedsak har vært et offentlig ansvar, kommet under betydelig press. 

Dette skjedde således også i skolesektoren, der elevene og foreldrene ble betraktet som 

kunder på et marked.
51

  

Tilbud, etterspørsel og konkurranseevne  

Også i universitet- og høgskolesektoren ser vi studentene i større grad betraktet som kundene i 

det høyere utdanningsmarkedet. Som vi kan lese av tildelingsbrev var det viktig at de høyere 

utdanningsinstitusjonene på best mulig måte tilpasset seg til endringer i sudieetterspørsel, 

demografiske endringer og være klar til å omdisponere kapasiteten mellom fagområder og 

institusjoner.
52

 Samtidig blir det presisert viktigheten av ikke å redusere kvaliteten på 

forskning eller studietilbud. Det kan tolkes som de høyere utdanningsinstitusjonenes tilbud 

(studieplasser), skal følge etterspørsel (studentenes ønsker), og levere kvalitetsprodukter 

(studieprogram) deretter. Altså i henhold til sentrale prinsipper hentet fra markedsstyring.  

Ved tre av våre utdanningsinstitusjoner, NTNU, HiOA og NHH, vil vi se en utvikling som på 

flere områder ble inspirert av mer markedsorienterte styringsmekanismer. Høyere 

utdanningsinstitusjoner kunne i stadig større grad styre seg selv innenfor rammer satt av et 

departement som kontrollerte i hvilken grad institusjonene klarte å oppnå de fastsatte målene. 

Vi skal se på drivkreftene bak og konsekvensene av denne utviklingen, samt hvordan reform 

og ny lov lagde rammeverket for hvordan institusjonene skulle styres, og institusjonene styre.  

Utviklingen beskrevet ovenfor har som vi har sett en fellesnevner – den overordnede 

drivkraften for fornyelsesviljen og reformiveren i utdanningssektoren har vært den 

internasjonale konkurransen. Denne har bare tilspisset seg fram til i dag. Det har gjennom de 

siste 30-40 årene blitt uttrykt en bekymring over stadig tøffere konkurransevilkår i en 

globalisert verden. Allerede fra 1980-tallet så man et landskap som endret seg og man forsto 

at evnen til å navigere i det nye internasjonale terrenget var avhengig av et godt utviklet 
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system som sørget for et kompetanse- og kunnskapsnivå med høy standard. Brundtland-

regjeringen uttrykte bekymring for den svekkede konkurranseevnen til landet da 

Arbeiderpartiet tok over regjeringsplassen i 1986.
53

 Konkurransedyktigheten på den 

internasjonale arenaen skulle i stadig større grad bero på evnen til å følge den eskalerende 

globale utviklingen som avhang av høy kompetanse og en godt utdannet befolkning. 

Utfordringen var å reformere og tilpasse utdanningen til den nye virkeligheten på en slik måte 

at man bedre kunne utnytte landets menneskelige og materielle ressurser.
54

 Løsningen ble å 

innføre et styringsprinsipp som effektiviserte utdanningssektoren – løsningen ble mål- og 

resultatstyring. 

Mot en (de)sentralisert, målstyrt og resultatorientert utdanningssektor 

Utdanningssektoren var således ikke unntatt moderniseringen og fornyelsen som ble satt i 

gang fra 1980-tallet. Hele den offentlige sektor skulle effektiviseres og utdanningssektoren 

var preget av en sentralistisk forsøksvirksomhet som ble sett på som tungrodd. I første 

omgang skulle den borgerlige regjeringen prøve å få bukt med den. Dette førte til flere 

endringer i utdanningsforvaltningen. For å nevne noen reformer som skilte seg ut kan vi blant 

annet peke på nedleggelsen av Forsøksrådet for skoleverket i 1984. Dette rådet hadde blitt 

opprettet 30 år tidligere for å drive reform- og utviklingsarbeid i skolen, med en sterk 

forankring i pedagogikken.
55

  Den borgerlige fløyen mente at Forsøksrådet var politisk 

motivert og det drev en sosialistisk omforming av samfunnet. Denne sentralistiske 

forsøksvirksomheten som besto av pedagogisk forskningsekspertise og sterkt fagstyre ble lagt 

ned. Den borgerlige fløyen hadde tidlig tatt til ordet for en mer desentralisert skolepolitikk der 

lokale initiativ skulle være utgangspunktet for forsøksvirksomheten.
56

 Som en del av 

desentraliseringen fikk kommunene fra 1986 rammeoverføringer istedenfor øremerkede 

overføringer som hadde blitt brukt tidligere. Med dette ble de detaljerte reglene for 

overføringene fra staten avviklet, noe som førte til at kommunene fikk bestemmelse over 

bruken av overføringene.
57

 

Det skjedde en desentralisering på alle nivåer i utdanningssystemet. Den sentralistiske 

forsøksvirksomheten som besto av pedagogisk forskningsekspertise og lærernes 

organisasjoner ble oppløst. Rådet beskjeftiget seg heller ikke med spørsmål som gjaldt bl.a. 
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målinger av nivåutvikling, effektivitet og moralsk oppdragelse – derfor kom det i noe utakt 

med borgerlig skoletenkning. Den borgerlige regjering ble også den første på 1980-tallet til å 

fremme mål- og resultatstyring som et viktig styringsprinsipp. I meldingen om 

forsøksvirksomheten i 1984, ble målstyring fremhevet som det grunnleggende prinsipp for 

fremtidig FoU-virksomhet.
58

 Dette i takt med desentraliseringen som foregikk i 

utdanningssektoren. Det var likevel hendelser som pekte i motsatt retning, mot en mer 

sentralisert styring fra departementets side særlig fra 1990-tallet. På mange måter innebar de 

nye prinsippene for forvaltningen av sektoren en sentralisering som førte til en konsentrasjon 

av makt i departementet.  

Som vi skal se i vårt tilfelle i de høyere utdanningsinstitusjonene var hensynet til autonomi og 

hensynet til sentralisert målstyring ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. Balansen 

mellom de to skulle likevel skape et brytningspunkt der vurderingene vippet mellom på den 

ene siden det å skape effektivitet ved hjelp av autonomiinnrømmelse til institusjonene, og på 

den andre siden det å formulere mål som var presise og kontrollerbare. Målformuleringen og 

resultatoppfølgingen måtte gjennomføres på en måte som ga muligheten til departemental og 

således politisk styring av utdanningssektoren. Som vi har sett har utviklingen generelt i 

utdanningssektoren blitt omtalt som en «sentralisert desentralisering».
59

 Sannsynligvis vil vi 

finne den samme utviklingen i den høyere utdanningssektoren, som vi kommer tilbake til om 

litt.   

Sentralisert desentralisering 

Gudmund Hernes tok over statsrådsposten i 1990 og han er kanskje mest kjent for innføringen 

av Reform 94 som gjorde tilbud om videregående opplæring til en rettighet for alle elever. Før 

dette gjorde han imidlertid en rekke grep i utdanningsforvaltningen med viktige 

konsekvenser. I 1992 la han ned Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring, 

Brevskolerådet og Voksenopplæringsrådet. 10 år etter han tiltrådte som statsråd var alle de 11 

skole- og utdanningspolitiske råd lagt ned.
60

 Desentraliseringen som ble startet på 1980-tallet 

ble således videreført i løpet av Gudmund Hernes` statsrådsperiode. På en annen side ble den 

sentrale styringen styrket. Departementet beholdt den samlede kontrollen ved å fastsette de 

overordnede målene for sektoren samt hvilke prinsipper utdanningen skulle være tuftet på. I 

dette lå det som skulle bli den toneangivende måten å drive målstyring i norsk offentlig 
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forvaltning: De sentrale myndighetene skulle formulere presise mål og retningsgivende 

nasjonale mål.
61

 Departementet satt opp målsettinger for de ulike sektorene og virksomhetene, 

og det var opp til hver enkelt fylkeskommune, kommune eller institusjon å velge 

virkemidlene for å nå disse målene.
62

 «Mål og kontroll skulle sentraliseres, bruk av 

virkemidler desentraliseres.»
63

 

En ytterligere sentralisering skjedde da Skoledirektørembete ble avviklet og omgjort til 

utdanningskontor i 1992. Dette innebar at all statlig skoleadministrasjon ble samlet i 

departementet.
64

 Opprettelsen av utdanningskontorene var også et forsøk på å unngå 

detaljstyring, men kontorene skulle samtidig fungere som bindeledd mellom departementet og 

utdanningssektoren regionalt. Utdanningskontorene skulle blant annet bistå i «samarbeidet 

mellom skoler, kommuner og fylkeskommuner – og mellom grunnskole, videregående 

opplæring og universitet og høgskoler.»
65

 Med fristillingen av skolesektoren ble 

forvaltningsstrukturen desentralisert, og det var derfor ifølge departementet nødvendig å 

foreta omorganiseringer nasjonalt. Dette innebar at de nye kontorene fungerte som 

departementets forlengede arm i fylkene. Alle skoleslagene ble samlet i ett kontor og dermed 

kunne man lettere koordinere styringen av skoleslagene.
66

 Altså en sentralisert 

desentralisering.  

Reformene var Gudmund Hernes` forsøk på å sentralisere makten i departementet ved å 

konsentrere kontrollen over sektoren. Dette ved å bryte ned den rådsbaserte 

forvaltningstradisjonen i departementet og på den måten kunne Hernes` «reformere det norske 

skole- og utdanningssystemet som et integrert og samlet hele.»
67

 Således kom prinsippene i 

«Den nye staten» og målstyring og virksomhetsplanlegging til å gi gode vilkår for Hernes` 

ambisjoner. I utdanningsforvaltningen kan vi altså allerede her se to motstridende tendenser 

når det gjaldt hvordan de nye styringsprinsippene gikk utover autonomien i 

utdanningssektoren. Eller sett fra den andre siden, hvilken kontroll sentraladministrasjonen 

hadde over sektoren. 
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Sentraladministrasjonen hadde ansvar for å implementere mål- og resultatstyring i offentlig 

sektor. Kunnskapsdepartementet var den første delen av utdanningsforvaltningen og 

byråkratiet som mottok de nye styringsinstruksene, som inneholdt mål- og 

resultatstyringsprinsippene. Departementet hadde ansvaret for å formidle det videre og 

implementere det i institusjonene. Dette ville nødvendigvis føre til endringer internt i 

departementet og til nye rutiner for kommunikasjonen mellom departementet og 

institusjonene. Ifølge tidligere økonomidirektør ved HiO/HiOA, Torill Erikson, skjedde det 

endringer innad i departementet som følge av de nye styringsprinsippene, endringene var 

imidlertid ikke spontane og uten forvarsel, de var i større grad presiseringer og fastsetting av 

tidligere praksis ved departementet, som ikke hadde blitt fastsatt formelt.
68

 Torill Erikson var, 

før jobben som økonomidirektør for HiO/HiOA, ansatt ved universitets- og 

høgskoleavdelingen i Kultur- og vitenskapsdepartementet på 1980-tallet og fikk oppleve 

hvordan mål- og resultatstyringsprinsippet ble innført i forvaltningen. Det skjedde altså 

endringer internt i departementet, men det var ifølge Erikson ingen umiddelbare betydelige 

endringer da de nye styringsprinsippene kom inn i instruksen til Kultur- og 

vitenskapsdepartementet.
69

 Endringene hadde i stor grad startet tidligere og endringene som 

fant sted i departementet var heller gradvise.  

Mål- og resultatstyring i høyere utdanningsinstitusjoner 

Veiledning i virksomhetsplanlegging for universiteter og høgskoler 

Innledningsvis her i del 1 så vi at Statskonsult utga en veiledning for hele statsforvaltningen i 

1988. Året etter ble en ny veiledning laget, og denne var til universitets- og høgskolesektoren:  

Samfunnets krav til høgre utdanning og forskning er skjerpet, og det er store forventninger til hva 

universiteter og høgskoler kan bidra med for nærings- og samfunnsliv. Samtidig stiller behovet for 

begrensning i offentlige utgifter krav til bedre ressursforvaltning og sterkere styring. 

Virksomhetsplanlegging er et verktøy for å møte disse utfordringene.
70

  

Slik står det i forordet til veiledning for virksomhetsplanlegging for universitetene og 

høgskolene fra 1989. Ressursforvaltning skulle forbedres og en sterkere styring av 

universitets- og høgskolesektoren var således nødvendig. Reaksjonene man møtte hos de 

høyere utdanningsinstitusjonene var ikke utelukkende positive til det nye systemet. Som bind 

6 av Universitetet i Oslo 1811-2011 har Kim Gunnar Helsvig skrevet en bok om perioden 
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1975-2011: Mot en ny samfunnskontrakt? Boka handler om historien til universitetet i den 

tiden, og når det kom til omstendighetene rundt 1990-tallet forteller han at det «i 1990 

kulminerte i den mest dramatiske indre konflikt i Universitetet i Oslos historie i fredstid.»
71

 

Konflikten hadde årsak i forsøket på å innføre virksomhetsplanlegging og målstyring ved 

universitetet.
72

 

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementets Universitets- og høyskoleavdeling Toril 

Johansson forteller om tiden da hun som ung byråkrat i denne avdelingen reiste rundt til 

universiteter og høgskoler i sektoren for å forklare virksomhetsplanlegging og mål- og 

resultatstyring. Virksomhetsplanleggingen gikk kort fortalt ut på at hver institusjon lagde et 

plandokument som viste hvilke mål institusjonen hadde satt seg, «hvordan ressursinnsatsen» 

fordelte seg etter målene og «hvilke strategier» institusjonen hadde valgt.
73

 Johansson 

forteller at de den tiden ikke stilte store krav til institusjonenes virksomhetsplanlegging, hun 

forteller videre det de sa til institusjonene da de reiste rundt var, kort fortalt: «Vi ønsker ikke 

noe mer enn at dere er nødt til å sette dere mål, og dere er nødt til å følge opp resultatene i 

henhold til målene. Så er dere nødt til å knytte kostnader til disse målene og resultatene så 

dere ser kostnadseffektene av det dere gjør.»
74

 

Johansson forteller videre at hun dermed ble kalt inn på teppe på daværende departements 

ledermøte fordi de i universitets- og høgskoleavdelingen var nærmest ulydige med hensyn til 

hvilke krav de stilte til institusjonene når det gjaldt virksomhetsplanlegging.
75

 I den første 

modellen for virksomhetsplanlegging som ble presentert i Statskonsults veiledning var tanken 

et hierarki der ansvars- og myndighetsfordelingen lå, som det ble presisert, hos Stortinget. Det 

ble videre understreket at Stortinget skal trekke opp hovedretningslinjene for det arbeidet som 

ble utført i «vedkommende institusjon» og at «beslutningsmyndighet delegeres til lavere nivå, 

som også tillegges ansvaret for oppnådde resultater.»
76

  På departementets ledermøte ble Toril 

Johansson spurt om de ikke hadde bedt om få inn alle virksomhetsplanene til universitetene 

og høgskolene. Med hennes daværende ekspedisjonssjef i ryggen var de blitt enige om at de 
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ikke skulle be om å få lese alle virksomhetsplanene. De så det som fornuftig at hver enkelt 

institusjon foretok sin egen planlegging.
77

  

I veiledning for virksomhetsplanlegging for universitet og høgskoler av 1989 blir mål- og 

resultatstyring i universitets- og høgskolesektoren i grunnleggende trekk forklart i 

innledningen til veiledningen. Styringssignal fra departement til de høyere 

utdanningsinstitusjonene skulle i hovedsak foregå i form av henvisninger til mål og 

innsatsområder. Det var således gjennom de årlige tildelingsbrev styringssignalene ble 

overført til universitet og høgskoler.
78

 Institusjonene skulle deretter rapportere tilbake til 

departementet, som gjorde sine vurderinger av institusjonenes resultater. Resultatene dannet 

grunnlaget for den politiske behandlingen der meldinger og proposisjoner som departementet 

la fram for Stortinget munnet ut i nye politiske signaler overfor forvaltningen. Departementet 

endret dermed sine styringssignaler overfor utdanningsinstitusjonene, «med unntak av de 

tilfeller der Stortinget ikke har sluttet seg til Regjeringens forslag.»
79

 Etter Statskonsult hadde 

utgitt veiledningen i virksomhetsplanlegging for universiteter og høgskoler ble det satt i gang 

forsøk på å heve kvaliteten i høyere utdanning, samtidig var det i løpet av 1990-tallet en 

enestående vekst i antall studenter – en så voldsom vekst at det har blitt kalt en 

studenteksplosjon.
80

 

Høyere utdanning gjennomgikk betydelige endringer i løpet av 1990-tallet og antallet høyere 

utdannings- og forskningsinstitusjoner hadde økt betraktelig. Hernes` reformer tok sikte på å 

styrke departementets muligheter til å koordinere «det etter hvert svært omfattende og 

mangfoldige landskapet av høyrere utdannings- og forskningsinstitusjoner.»
81

 I 1994 ble 98 

statlige høyskoler slått sammen til 26 regionale høyskoler. Dette skulle føre til bedre oversikt 

over institusjonene og gjøre det lettere å styre sektoren etter en overordnet nasjonal plan.
82

 I 

tillegg var det såkalte Norgesnettet, og den nye, felles lov om universiteter og høyskoler fra 

1995 med på styrke muligheten departementet hadde til å koordinere høyere 

utdanningsinstitusjoner.
83

  

 

                                                           
77

 Samtale med Toril Johansson, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementets Universitets- og høgskoleavdeling. 

Oslo den 21.4.2016. 
78

 Statskonsult: Veiledning i virksomhetsplanlegging for universiteter og høgskoler, 10. 
79

 Se samme. 
80

 Helsvig: Universitetet i Oslo 1811–2011; 117. 
81

 Helsvig: Universitetet i Oslo 1811–2011; 52. 
82

 Helsvig: Universitetet i Oslo 1811–2011; 125. 
83

 Helsvig: Universitetet i Oslo 1811–2011; 52. 



31 

 

Ny lov om universitet og høgskoler av 1995 

Loven om universiteter og høgskoler av 1995 var i stor grad en videreføring av tradisjonell 

universitetsstruktur med faglig ledelse, og et styre preget av faglig tilsatte: «Flertallet av 

styrets medlemmer skal bestå av tilsatte i undervisnings- og forskerstilling alene, eller av 

tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og studenter ved institusjonen.»
84

 I tillegg var det 

kun ett til to medlemmer fra teknisk og administrativt ansatte, og to til fire eksterne.
85

 Som vi 

skal se i siste del av masteroppgaven var det forskjell mellom loven av 1995 og universitets- 

og høyskoleloven av 2005. Spesielt med hensyn til hvordan mål- og 

resultatstyringsprinsippets kom til uttrykk. Det er imidlertid ikke usannsynlig at prinsippet 

hadde bredere støtte i 2005, enn det hadde i 1995, og at det derfor førte til større endringer i 

loven av 2005 enn den av 1995. En kan forstå at selv om det var relativt bred enighet rundt 

dette nye styringsprinsippet på 1990-tallet, så var situasjonen på 2000-tallet en helt annen. 

Mål- og resultatstyringsprinsippet hadde fått tid til å modnes. Ikke minst hadde 

Kvalitetsreformen, som vi kommer til i neste del av masteroppgaven, allerede et par år 

tidligere banet vei for den nye loven.  

Mål- og resultatstyringsprinsippet kom likevel til syne, også til en viss grad i loven av 1995. I 

første del av paragraf 4, om styrets oppgaver, fremheves styrets rolle som det øverste organ. I 

tillegg fremhever paragrafen ansvaret styret hadde for høyere utdanningsinstitusjoners kvalitet 

og effektivitet. Videre ble det presisert at styre skulle sørge for at institusjonen ble drevet i 

samsvar med de lover, forskrifter og regler som gjaldt, «og de rammer og mål som gis av 

overordnet myndighet.»
86

 I del 3 av paragrafen står det at styret hadde ansvaret «for at 

institusjonenes økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med 

bestemmelser om dette gitt av departementet», og videre i del 4 kan en lese at styrets ansvar 

var å sørge for «at virksomhetens interne organisering er hensiktsmessig og kostnadseffektiv 

og i overensstemmelse med regler og rammer gitt av overordnede myndighet.»
87

 En så altså 

tegn til rammestyring og målstyring i paragraf 4 i loven av 1995.  

Både med hensyn til autonomi og mål- og resultatstyring er imidlertid hovedinntrykket at 

paragrafen om styrets oppgaver vektla departementet som den overordnede myndighet. Selv 

om universitets- og høgskoleloven av 1995 trekker fram styrets ansvarlighet som øverste 

organ ved institusjonen, så oppfattes paragrafen i større grad som en konstatering av 
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departementets rolle som universitet- og høgskolestyrenes overhode, og den som trakk i 

trådene. Dette harmonerte for øvrig med Gudmund Hernes` mål om å styrke den statlige 

styringen, som vi så litt tidligere. I tillegg er det et eksempel på «sentralisert desentralisering» 

der «mål og kontroll skulle sentraliseres, bruk av virkemidler desentraliseres.»
88

 En kan tolke 

loven som et forsøk på å legge til rette for mål- og resultatstyring og virksomhetsplanlegging, 

ved at den lovfestet de mest sentrale sidene ved styringsprinsippet. Men på samme tid ga 

lovformuleringen mulighet for fortolkninger, i tillegg til at loven lot det være åpent for 

departementets instruksjonsmyndighet. Denne overordnede myndigheten til å instruere 

underordnet virksomhet kom således til syne i siste del av paragrafen. Her står det at styret 

hvert år skulle avgi årsregnskap «etter nærmere retningslinjer gitt av departementet».
89

 

Årsregnskapet skulle dessuten inneholde redegjørelse for resultatene av virksomheten ved 

institusjonen, i tillegg til å legge frem forslag til budsjett for neste år.
90

 Noe som tyder på at en 

resultatbasert budsjettildeling til de høyere utdanningsinstitusjonene var i ferd med å ta form.  

Resultatbasert tildeling 

Utover 1990-tallet forsøkte man i større grad å knytte ressurstildelingen til resultater. Den 

tidligere detaljstyringen av institusjonene ble gradvis avløst og enkeltposter fikk mindre 

betydning for tildelingene. Målet var større frihet for institusjonene til å bestemme egen intern 

ressursfordeling.
91

 For å oppnå dette skulle en større andel av tildelingen fra departementet gis 

på bakgrunn av resultatoppnåelsen ved institusjonene. I det foreløpige tildelingsbrevet fra 

1996 kan en lese at departementet vurderte å gi deler av tildelingen i 1997 ut i fra 

resultatoppnåelse.
92

 Som en ser var det imidlertid på denne tiden kun små skritt mot 

resultatbasert tildeling i forhold til det lange steget en gjorde i mot denne tildelingsformen på 

2000-tallet. Det var fortsatt ingen direkte tilknytning av resultater til finansieringssystem og 

budsjett, som det skulle bli på 2000-tallet.  

Likevel var det altså allerede på 1990-tallet en utvikling i retning Kvalitetsreformen, og en 

begynte å legge om budsjettildelingen slik at en større del ble tildelt etter oppnådd resultat. 

For eksempel ble studentgjennomstrømning tillagt mer vekt i tildelingsbrevene.
93

 Selv om 

resultatbasert tildeling blant annet på bakgrunn av gjennomføringsgrad virkelig tok fart først 
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fra reformen på 2000-tallet. Fra da av fikk resultater stor betydning for tildelingene til 

institusjonen. Ifølge Torill Erikson var budsjettbestemmelsene veldig detaljerte i starten av 

1990-tallet, men etter hvert kom mål- og resultatstyringen i større grad til å prege universitets- 

og høgskolesektoren og dens institusjoner. Det ble således en overgang til videre 

budsjettrammer i løpet av 1990-tallet der institusjonene fikk større mulighet til å omdisponere 

ressursene innenfor rammene.
94

 Det var likevel en grense på 5 % når det gjaldt hvor mye 

institusjonen kunne overføre fra et overskudd fra et år til et annet, i tillegg måtte de søke om 

en slik overføring.
95

  

Ettersom mål- og resultatstyring går ut på å styre etter resultater på mål som er fastsatt i 

forkant trenger man et system for innrapportering av resultatene. Departementet hadde i 

starten av de nye styringsprinsippene vanskeligheter med å sammenlikne institusjonene fordi 

det ble rapportert på ulike måter.
96

 Det ble etter hvert opprettet en database der institusjonene 

skulle føre regnskapsrapportering. Fra 1996 ble Database for statistikk om høgre utdanning 

(DBH) omtalt som et verktøy som kunne brukes til rapportering av regnskapet.
97

 DBH var en 

del av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) og her skulle institusjonene 

rapportere opplysninger om studenttall, stillinger, areal og økonomi.
98

 Dette førte til at man 

kunne sammenlikne de ulike institusjonenes data da måten å rapportere på ble samkjørt for 

alle institusjonene.
99

 

Studentgjennomstrømning  

En av parameterne som skulle rapporteres til departementet, og som fikk større betydning for 

de høyere utdanningsinstitusjonene, var studentgjennomstrømning, altså studentenes 

gjennomføringsgrad. Som vi så ble gjennomstrømning påpekt som viktig allerede i 

tildelingsbrevene fra 1996.
100

 Studentenes gjennomføringsgrad var sannsynligvis noe man var 

opptatt av tidligere, men gjennom 1990-tallet ble behovet for å øke 

studentgjennomstrømningen viktigere. En sentral grunn til dette var den kraftige veksten i 

studenter ved landets universitet og høgskoler. Fra 1990 til 1998 var antall registrerte 

studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene mer enn tredoblet fra 47 000 til 173 000, 
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altså 126 000 på åtte år.
101

 I tildelingsbrevene ble det uttrykt behov for tiltak som kunne bedre 

undervisningen og studieproduksjon. Blant disse var å gi stimulans til institusjonene ved å 

tildele midler for hver student som tar hovedfagseksamen og doktorgrad, satsene var for øvrig 

«dei same som i 1995; kr 8000 for kvar mannlege kandidat, kr 12 000 for kvar kvinnelege 

kandidat, og kr 30 000 for kvar doktorgrad.»
102

  

Generelt sett ble det i tildelingsbrevene fra denne tiden påpekt at tallet på studenter ville stige 

og man bemerket at gjennomføringsprosentene ved flere studier var lave. Det ble fulgt opp 

med en oppfordring til å øke gjennomstrømningen «der denne i dag er låg» og å unngå en 

negativ utvikling på de områdene gjennomføringsprosenten «i dag er rimelig god».
103

 

Departementet skrev videre at de ville «kome tilbake til resultatoppfølging i statsbudsjettet for 

1997 der departementet vurderer å gi ein del av løyvinga til høgskolane utfra 

resultatoppnåing.» Det var ikke mangel på abstrakte formuleringer – konkrete tiltak for å 

bedre gjennomstrømningen på laveregradsstudier ble derimot ikke nevnt. I tildelingsbrev fra 

2000 kan vi se starten på resultatbaserte tildelinger. Universitetenes tildelinger var da til dels 

resultatbaserte og departementet ville i budsjettet for 2001 vurdere «å innføre ei ordning med 

vektalsbasert tildeling for høgskolane.»
104

 Imidlertid var det først med et nytt 

finansieringssystem i 2002 sammen med Kvalitetsreformen at det ble innført håndfaste 

incitamenter til å øke effektiviteten på studentenes gjennomføringsgrad så vel som på andre 

områder. 

De høyere utdanningsinstitusjonenes særegenhet mister betydning  

Ved institusjonene for høyere utdanning fikk de nye styringsprinsippene som ble innført i den 

offentlige forvaltningen konsekvenser til forskjell fra andre deler av offentlig sektor. Dette 

fordi høgskoler og universiteter hadde særtrekk som ikke finnes i annen offentlig virksomhet. 

I tillegg til statlige forvaltningsoppgaver, var akademisk frihet og en sterk fagorientering 

verdier som tradisjonelt har blitt sett på som viktige for høyere utdanningsinstitusjoner.
105

 

Særlig universitetene skulle være selvstendige aktører i samfunnet til å drive samfunnskritisk 

forskning uten for mye innblanding fra en stat som den selv var en del av.
106

 Det var en del av 

de opprinnelige utdannings- og vitenskapsidealene for universiteter, bygd på de Humboldtske 

                                                           
101

 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), «Statistikk om høyere utdanning.». 
102

 Foreløpig tildelingsbrev til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), dato: 13.12.95. Utsteder: 

KUF avd./seksj.: UH/ØK. Dep. ref.: 95/10047-1; 16. 
103

 Foreløpig tildelingsbrev til HiO, dato: 21.12.95. Utsteder: KUF avd./seksj.: UH/BU. Dep. ref.: 95/10639-1; 

16. 
104

 Tildelingsbrev til HiO, dato: 03.02.00. Utsteder: KUF avd./seksj.: UH/BØ. Dep. ref.: 00/1032-16; 5. 
105

 Sørheim & Tollefsen; «Strategisk styring i staten»; 119. 
106

 Christensen: Virksomhetsplanlegging; 27-28. 



35 

 

prinsippene om vitenskap for vitenskapens skyld og vitenskapens frihet.
107

 Med den 

utviklingen vi så fra 1980-tallet ble de tradisjonelle normene og verdiene for universitetene i 

større grad skjøvet til side til fordel for nye prinsipper slik som institusjonenes nytteverdi for 

samfunnets verdiskapning. Det ble stilt spørsmål ved universitetsforskningens og -

undervisningens kvalitet og relevans, og dette førte videre til at det ble stilt krav om 

reformer.
108

 For de høyere utdanningsinstitusjonene ble det i økende grad stilt krav om at det 

som foregikk på universitetene måtte gagne samfunnet som helhet. Det måtte forandringer til, 

mente man, i den høyere utdanning, slik at den kunne bidra til landets konkurranseevne.
109

 

Det var ikke lenger forskning for forskningens skyld eller kunnskap for kunnskapens skyld 

alene. Det ble altså fremsatt et nytt mål-middel synspunkt «hvor ikke bare ervervelsen av 

kunnskap skal være mål-middel-rasjonell, men hvor også den kunnskap som erverves, 

underkastes det samme krav om rasjonalitet eller instrumentalitet – den skal tjene som middel 

til å nå andre mål.»
110

 Etter den nye tankegangen hadde heller ikke den faglige kompetansen 

den samme rollen i styringen av institusjonene og dermed risikerte man at den faglige 

autonomien ble svekket.
111

  

Styringsprinsippet og vitenskapelig frihet 

Som vi så tidligere skulle alle institusjonene utforme virksomhetsplaner, planer skulle 

«fungere som hjelpemiddel for å planlegge ressursbruken.»
112

 Ifølge Tom Christensen passer 

ikke virksomhetsplanlegging (eller mål- og resultatstyring) alle typer offentlige institusjoner 

like godt. Blant annet vil institusjoner med visse trekk, slik som for eksempel løs 

organisasjonsstruktur og heterogenitet i interesser, ha vanskeligheter med å tilpasse seg 

virksomhetsplanlegging.
113

 Institusjoner med slike trekk er institusjoner innen forskning og 

høyre utdanning. I tillegg har høyere utdanningsinstitusjoner tradisjonelt ikke hatt klare mål 

for sin virksomhet og en har vært lite opptatt av mål og resultater på grunn av institusjonenes 

tvetydige målstruktur.
114

 I tildelingsbrevene fra 1990 kan vi lese at hovedprioriteringer til de 

høyere utdanningsinstitusjonenes var å bli mer ansvarlige og kostnadseffektive.
115

 De 

tradisjonelle verdiene om vitenskap for vitenskapens skyld og vitenskapens frihet ble skjøvet 
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til side. Samtidig får økonomiske ressursforvaltning større plass, i tillegg til andre hensyn som 

styring og demokratiske deltakelse. Dette fører til «en bredere representasjonsstruktur» der 

andre ulike interesser får innflytelse i tillegg til at institusjonene får et sterkere økonomisk-

administrativt hierarki. Videre har det, slik som vi har sett i denne delen av oppgaven, blitt 

stilt større krav om tilpasning til markedets og brukernes/kundenes behov. I del 3 skal vi gå 

nærmere inn på ledelsen og de styrende organer ved universitetene og høgskolene, og se 

hvordan andre utenforstående interesser fikk større innflytelse. 

Bologna-prosessen  

Over hele Europa var det et problem med overfylte universiteter og høyskoler. 

Utdanningsinstitusjonene var i ferd med å bli fabrikkliknende og produserte køer ved 

arbeidsledighetskontorene.
116

 De europeiske høyere utdanningsinstitusjonene lå bak de 

amerikanske når det gjaldt konkurransedyktigheten. Amerikanske universiteter ble dermed 

rollemodellene for europeernes reformforsøk.
117

 En svært stor fleksibilitet og uovertruffen 

effektivitet har karakterisert det amerikanske utdanningssystemet. Fleksibiliteten kom til 

uttrykk i tilpasningsdyktigheten til systemet som tilpasset seg behovet i arbeidsmarkedet og 

behovet for kunnskap. En var nødt til å øke konkurranseevnen til Europa samlet overfor andre 

kraftig voksende og allerede sterke utdanningssystemer slik som det i USA – man måtte 

redusere kunnskapsgapet mellom USA og Europa.
118

  

En måtte derfor forsøke å innlede et mer omfattende samarbeid med andre universiteter, 

særlig europeiske universiteter som var naturlig på grunn av den økte europeiseringen som 

skjedde på tiden med EU-samarbeidet. Forsøket på et slikt samarbeid kom til uttrykk i 

Bologna-erklæringen fra 1999. Erklæringen framhevet særlig de overnasjonale og europeiske 

aspektene, «ikke minst tanken om fri bevegelse av studenter og lærere.»
119

  Generelt i Europa 

var det et ønske om å effektivisere utdanningssystemet og nærme seg USA på mange måter, 

men ikke alle. Bologna-prosessen var et forsøk på å nærme seg den amerikanske modellen for 

utdanning som hadde vist seg å være så effektivt på å ta opp studenter til det de ønsket og til å 

dekke behovene i arbeidsmarkedet. Erklæringen om et «European Higher Education Area 

(EHEA)» ble undertegnet av utdanningsministre fra 29 land med det formål å skape et 

europeisk område for høyere utdanning innen 2010.
120
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Kvalitetsreformen er tema for neste del av masteroppgaven og Bologna-prosessen var på 

mange måter det som ledet fram reformen som ble satt i verk de første årene av 2000-tallet. 

Enkelte har gått så langt som å hevde at Kvalitetsreformen i all hovedsak var en oppfølging av 

Bologna-prosessen.
121

 Uansett innebar Bologna-prosessen endringer som var symbolske, men 

intensjonen var at prosessen også skulle få praktiske utfall, blant annet skulle den lette 

utvekslingssamarbeidet. Blant annet tok de 29 landene sikte på å utvikle et felles 

omregningssystem for karakterer, for å kunne sammenlikne vekt og karakter på kurs og 

programmer på universitets- og høgskolenivå. European Credit Transfer System (ECTS) ble 

således opprettet for å gjøre det lettere for studenter å bevege seg mellom forskjellige land. 

Etter Mjøsutvalgets innstilling ble det i Norge innført et felles karaktersystem som ble bygget 

på ECTS.
122

 Dette systemet var utviklet for oversetting og overføring av karakterer og 

vekttall. Det ble utarbeidet en omregningstabell for karakterer med fem karakterer for bestått 

(A til E, F som stryk), og 20 vekttall (som tilsvarer dagens 60 studiepoeng) tilsvarte 60 credits 

i ECTS.
123

  Omregningssystemet som det ble enighet om i Bologna ble således gjenspeilet i 

den norske karakter- og gradsstrukturen (bachelorgrad, mastergrad og ph.d.), som ble tatt opp 

i Kvalitetsreformen.
124

  

Det var altså noen sentrale elementer fra Bologna-prosessen som ble med i Kvalitetsreformen, 

men at Kvalitetsreformen kom på grunn av Bologna blir etter min mening en overdrivelse. 

Som jeg har vist i foregående avsnitt, var det flere reform- og forbedringsforsøk i tiden før 

Bologna-prosessen også her i landet. Vi så tidligere flere forsøk fra utdanningsminister 

Gudmund Hernes, men blant annet på grunn av den voldsomme studentøkningen ved 

institusjonene var Hernes` ambisjoner for universitets- og høgskolesektoren vanskelig å innfri. 

Likevel var tiltakene og forsøkene som ble satt i gang i hans statsrådsperiode e en del av de 

prosesser som ledet fram til den mer omfattende Kvalitetsreformen. Bologna-prosessen var 

imidlertid en viktig hendelse som viste et ønske om å heve kvaliteten på høyere utdanning i 

Europa i tillegg til å bedre konkurransevilkårene landene imellom. Det er derfor ikke 

unaturlig at denne, i tillegg til andre prosesser, påvirket viljen i den politiske ledelsen her i 

landet til å reformere og bedre konkurransevilkårene i Norge og på den måten heve landets 

konkurranseevne utad. Således kan vi si at Bologna-prosessens påvirkning var en del av de 

ytre og internasjonale faktorene som førte til politisk motivasjon for reform.  
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Mjøsutvalget 

Kort tid etter Bologna kom Stortingsmelding nr. 27 2000-2001 Gjør din plikt – Krev din rett, 

kvalitetsreform av høyere utdanning.
125

 Noen år før denne stortingsmeldingen og i forkant av 

Bologna-prosessen (som begynte formelt i 1999) ble det oppnevnt et utvalg som skulle 

komme med en overordnet plan for det norske høyere utdanningssystemet, et system som 

hadde utviklet seg til å bli svært omfangsrikt. I 1998 ble Mjøsutvalget oppnevnt under den 

første regjeringen til Kjell Magne Bondevik (KrF) og av utvalgets mandat kan vi lese et fokus 

på utdanningens effektivitet, kvalitet og nytte for samfunnet.
126

 Altså det samme som var 

grunnlaget for Kvalitetsreformen, der effektivitet og kvalitet var sentrale prinsipper. 

Kvalitetsreformen var således også en oppfølging av Mjøsutvalgets innstilling. Innstillingen 

ga endringsforslag på en rekke områder, «blant annet ledelse og styring av institusjonene, 

organisering og tilknytningsform, finansieringsformer, gradsstruktur, evaluering og 

akkreditering, kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet.»
127

 Mjøsutvalget var derfor også viktig 

i opptakten til Kvalitetsreformen, og det var i utvalgets innstilling presentert flere grunner til å 

reformere det norske høyere utdanningssystemet.  

Oppsummering  

Kvalitetsreformen kom etter et tiår med mange endrings- og reformforsøk i universitets- og 

høgskolesektoren både nasjonalt og internasjonalt. Som vi har sett i denne delen var dette i 

tråd med den nye trenden i offentlig forvaltning generelt fra 1980-tallet der en hadde et mål 

om å organisere Den nye staten basert på prinsipper hentet fra New Public Management og 

mål- og resultatstyring. Videre har vi sett i denne delen av oppgaven at det har blitt stilt større 

krav om tilpasning til markedets og brukernes/kundenes behov. Vi så også at universitets- og 

høgskoleloven av 1995 ikke innebar en slik fastsetting av mål- og resultatstyring som vi vil se 

i loven av 2005, som er tema for del 3 av oppgaven. Den resultatbaserte tildelingen kom til 

syne på 1990-tallet ved at tildelinger i økende grad berodde blant annet på hvor mange 

studenter som gjennomførte studiene. Det var imidlertid med den nye reformen i starten av 

2000-tallet studentgjennomstrømning ble viktig for de høyere utdanningsinstitusjonenes 

økonomi. Kvalitetsreformen ble innført i den høyere utdanningssektoren med intensjoner om 

bedring av kvalitet og effektivitet ved sektorens universiteter og høgskoler.  Vi skal i neste del 

av masteroppgaven se om forventningene til reformen lot seg innfri og hvilke konsekvenser 

den nye reformen fikk for de høyere utdanningsinstitusjonene, universitetene og høgskolene. 
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Ved å se nærmere på tre sentrale utdanningsinstitusjoner, Norges teknisk- naturvitenskapelige 

universitet, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Oslo og Akershus, skal vi prøve å danne 

oss et bilde av hvilken betydning Kvalitetsreformen hadde for de høyere 

utdanningsinstitusjonene i landet. Vi har sett på noen av årsakene til reformen, i neste del skal 

vi imidlertid å se hvordan Kvalitetsreformen ble innført og gjennomført i de høyere 

utdanningsinstitusjonene.  
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Del II  

Kapittel 3. Effektivitet, kvalitet og marked: Kvalitetsreform, nytt 

finansieringssystem og resultatbasert tildeling 

 

«Gjør din plikt – Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning» 

Stortingsmelding nr. 27 2000-2001 Gjør din plikt – Krev din rett, kvalitetsreform av høyere 

utdanning kom mars 2001, og stortingsvedtaket kom i juni samme år.
128

 Fra høstsemesteret 

2003 skulle de fleste av elementene i «kvalitetsreformen av høyere utdanning» være 

iverksatt.
129

 Etter den nye loven om universiteter og høgskoler, som er tema for neste del, 

trådte i kraft i 2005 var Kvalitetsreformen fullt iverksatt.
130

 Kvalitetsreformen innebar 

endringer i hvordan den høyere utdanningen ble organisert og finansiert. Reformen hadde 

mange komponenter og navnet henspilte på fokuset reformen hadde på å forbedre kvaliteten 

og forkorte studietiden.
131

 I tillegg skulle Kvalitetsreformen i tråd med momentene fra 

Bologna-prosessen legge mer til rette for internasjonalisering av institusjonene.  

Blant de viktigste endringene fra Bologna-prosessen var som vi så en ny, felles europeisk 

omregningssystem med Bachelorgrad, Mastergrad og Ph.D der Norge valgte å bruke 

omregningssystemet som sin gradsstruktur. I tillegg innførte man studiepoeng til erstatning 

for vekttall (et fullt studieår ble 60 studiepoeng) og et nytt karaktersystem med gradert skala 

fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
132

 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT) ble opprettet i forbindelse med Kvalitetsreformen. NOKUT ble opprettet som et 

tilsynsorgan som skulle kontrollere høyere utdanning, men skulle også fungere som et 

internasjonalt bindeledd «gjennom å informere om og godkjenne høyere 

utdanningsprogrammer utenfor Norge.»
133

 Sammen med kvalitetshevingen i norsk høyere 

utdanning var intensjonen om et felles europeisk system som skulle føre til økt flyt og 

utveksling av studenter og lærere. Internasjonalisering ble derfor en stadig viktigere del av 

kvalitetshevingen, reformen og sentral i departementets mål for det høyere 

utdanningssystemet i Norge.  
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Internasjonalisering var i utgangspunktet en viktig prioritering ved de høyere 

utdanningsinstitusjonene, og denne sentrale siden ved utdanningsinstitusjonenes virksomhet 

fikk større oppmerksomhet i årene etter Kvalitetsreformen. Som vi kan lese i 

tildelingsbrevene ble internasjonalisering tillagt vekt også før reformen, og vi ser at 

departementet la vekt på at internasjonalt arbeid blir prioritert av institusjonene i universitet- 

og høgskolesektoren.
134

 Utover det nye tiåret og med Kvalitetsreformen ble imidlertid målene 

for internasjonalisering konkretisert, og departementet ble tydeligere overfor institusjonene 

med hensyn til hvilke tiltak som skulle settes i verk for å bedre det internasjonale nivået. Dette 

i tillegg til at en rekke europeiske initiativ for å lette flyt av studenter og forskere over 

landegrensene, i form av utvekslingsprogram og avtale- og nettverkssamarbeid. Norge deltok 

blant annet i EUs rammeprogram for forskning og utvikling, og var i 2005 deltakere i EUs 

sjette rammeprogram, som også viser kontinuiteten i Norges deltakelse i flere av de 

internasjonale samarbeidsinitiativene.
135

 Som vi så fra Bologna-prosessen utgjorde denne 

prosessen et viktig skritt i retning internasjonalisering av de europeiske landenes 

utdanningssystemer. Det blir derfor i tildelingsbrevene i tiden etter reformen påpekt 

viktigheten av å følge opp momentene fra Bologna-prosessen. Som det ble fremhevet i den 

delen av tildelingsbrevet som gjaldt alle norske utdanningsinstitusjoner var det et mål å få 

tildelt ECTS label og DS label (Diploma Supplement), et system som sikret 

studentmobiliteten over landegrensene.
136

  

Internasjonalisering var altså noe som institusjonene selv var opptatt av, men som fikk større 

betydning etter Bologna-prosessen, og med Kvalitetsreformen. Vi skal senere se på de ulike 

institusjonenes implementering av internasjonalisering i virksomheten. Samt se forskjeller i 

håndtering av utveksling, publisering i internasjonale, samt og målformulering knyttet til 

internasjonale målsettinger. Som vi skal se ble det utover 2000-tallet bedre muligheter for 

universitetene og høgskolene å utøve innflytelse på målformuleringen. Innflytelsen hadde 

likevel sine begrensninger, og det var departementet som i stor grad satte rammene for hvor 

langt utdanningsinstitusjonenes autonomi kunne gå. På en annen side ble det gjennomført 

endringer som hadde stor betydning for institusjonenes frihet til å disponere sine tildelte 

ressurser. Kvalitetsreformen var et forsøk på å heve kvaliteten og effektivisere virksomheten 

til de høyere utdanningsinstitusjonene. Således kom det nye finansieringssystemet lansert i 
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forbindelse med reformen til å spille en sentral rolle i å gi muligheten til å oppnå målene med 

reformen. Finansieringssystemet ga nye muligheter til å knytte mål og resultater til 

finansieringen av universitetene og høgskolene, samtidig som det innebar frihet for 

institusjonene til å disponere over de tildelte ressursene internt. 

Nytt finansieringssystem 

I 2002 ble et nytt finansieringssystem innført i sammenheng med Kvalitetsreformen for å 

understøtte hovedmålene i den nye reformen og belønne kvalitet.
137

 Finansieringssystemet var 

således et forsøk på å få mål- og resultatstyring inn i selve kjernen av virksomheten til 

universitetene og høgskolene – nemlig i budsjett- og ressurstildelingene. Et velfungerende 

finansieringssystem var nødvendig for å nå Kvalitetsreformens mål og visjoner for 

universitets- og høgskolesektoren. Blant hovedmålene til det nye finansieringssystemet var 

således å stimulere til økt resultatoppnåelse i sektoren, på en måte som var basert på objektive 

og målbare kriterier.
138

  

Universitetene og høgskolene gikk over til å bli nettobudsjetterte. Fordelen med netto- i 

forhold til bruttobudsjettering blir forklart i en vurdering av budsjett- og økonomisystemene 

ved statlige universiteter og høgskoler gjort i 2012 av Kunnskapsdepartementets universitets- 

og høgskoleavdeling. Departementsavdelingen forklarer at nettobudsjettering innebærer større 

økonomisk handlefrihet i forhold til bruttobudsjettert, og videre at slik budsjettering av statlig 

virksomhet passer spesielt til forvaltningsorganer som trenger særlig frihet.
139

 

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementets Universitets- og høyskoleavdeling forteller at 

overgangen fra brutto- til nettobudsjettering i bunn og grunn førte til større frihet for 

institusjonene i den forstand at de fikk mulighet til å overføre budsjettmidler fra et år til et 

annet, og det uten begrensning på 5 % slik det var tidligere.
140

 Fram til det nye 

finansieringssystemet hadde det vært mulig for institusjonene å overføre et eventuelt 

overskudd fra ett år til et annet, men dette var innenfor den såkalte 5 % -regelen som satt en 

grense på 5 prosent av budsjett som kunne overføres til neste budsjettår.
141
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Som vi kan lese i orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høgskoler besto 

finansieringssystemet av tre ulike deler eller komponenter; «en basiskomponent, en 

undervisningskomponent og en forskningskomponent.»
142

 I grunn lå altså en basistildeling, 

som ifølge forslag til statsbudsjettorienteringen av 2004 skulle sikre stabilitet, og denne tok 

derfor utgangspunkt i en historisk fastsatt budsjettramme. Når det kom til den resultatbaserte 

tildelingen, var det et skille mellom utdanning/undervisning og forskning/vitenskapelig 

publisering. Utdanningsdelen ble definert som «undervisningskomponent», og den ble 

beregnet på grunnlag av oppnådde resultater.  

Forskningsdelen, definert som «forskningskomponenten», var i begynnelsen noe forskjellige 

for statlige og private institusjoner.
143

 I 2006 ble imidlertid det innført et enhetlig 

finansieringssystem for både statlige og private institusjoner. Det nye systemet innebar at 

høgskolene fikk de samme forskningsincentivene som universiteter og vitenskapelige 

høgskoler.
144

 Dermed ble det et helhetlig system for hele sektoren, der resultatene var 

nøkkelen til ressurstildelingene til de høyere utdanningsinstitusjonene. Det var imidlertid ikke 

alle som var fornøyd med endringer i hvordan høyere utdanning skulle organiseres, og 

hvordan forskning skulle stimuleres.   

Resultatbasert omfordeling (RBO) og vitenskapelig publiseringer 

I forbindelse med Kvalitetsreformen skulle altså det nye finansieringssystemet gjenspeile den 

økte vektleggingen på resultater ved at systemet ga uttelling ut i fra hvor gode resultater den 

enkelte institusjonen hadde oppnådd på de ulike indikatorene – hvis en institusjon forbedret 

sine resultater, fikk den en økning i bevilgningen. Når det gjaldt utdanningsdelen, og 

«undervisningskomponenten», ble budsjettildelingene gitt med bakgrunn i hvor mange 60-

studiepengsenheter i henhold til hvilken type studium det var snakk om. For eksempel ville 

«kliniske studium», der undervisning kostet mer, gi større uttelling enn «teorifag og 

sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå».
145

 Den andre delen av finansieringssystemet 

var forskningsdelen, og det var denne delen som skapte mest reaksjoner. Det som fikk navnet 

«resultatbasert omfordeling» (RBO) skulle gi insentiver og oppmuntre til økt forskning og 

vitenskapelig publisering.
146

 RBO betydde en omfordeling av forskningsmidlene mellom 
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institusjonene der budsjettuttellingen ble gitt etter relativ resultatoppnåelse.
147

 Altså var 

omfordelingen slik at uttellingen for den enkelte institusjon var avhengig av institusjonens 

resultater, sammenliknet med de andre institusjonenes resultater. 

148
 

Hvis vi ser på linjediagrammet (figur 2.1), som inneholder statistikk hentet fra Database for 

statistikk om høgre utdanning (DBH), ser vi at det ved HiO, og spesielt ved NTNU, en økning 

i antall publikasjoner totalt. I den forstand har finansieringssystemet hatt positive virkninger 

på publiseringsgraden. Norges Handelshøgskole skiller seg derimot ut fra de andre 

institusjonene. Diagrammet viser at antall publikasjoner her var relativt stabilt i perioden. 

Dette kan komme at det ved NHH hadde vært et fokus på publikasjoner og tidligere, og særlig 

nivå 2 publikasjoner, som er i de mest velrennomerte tidsskriftene. Ifølge tidligere 

høgskoledirektør ved NHH gjennom 12 år, Ragnar Fagereng, var det viktig for NHH å hevde 

seg internasjonalt for å få anseelse. NHH var derfor opptatt av å ha gode forskere, og belønnet 

de som publiserte i høyt profilerte tidsskrifter.
149

  

Det nye finansieringssystemet ser derfor ikke ut til å ha hatt noen direkte effekt på antall 

publikasjoner ved NHH. Ifølge Kurt Petersen, som også har vært sentral i den vitenskapelige 
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høgskolens administrasjon, og som har vært ansatt ved institusjonen i 38 år, hadde NHH 

fokus på internasjonal anseelse og dermed publikasjoner i viktige tidsskrifter. De belønnet 

således forskere for dette allerede før det nye systemet.
150

  En må imidlertid alltid være kritisk 

til utsagn, der sentrale personer fremstiller sin institusjon som en institusjon som alltid har 

vært opptatt av kvalitet og effektivitet. En skal sjelden finne en som har vært ansatt lenge et 

slikt sted være negativ til institusjonen den selv har vært med på å utvikle, med mindre 

personen har følt seg behandlet feil. Likevel kan vi se det som sannsynlig at NHH som en 

handelshøyskole, med i hovedsak økonomifag, tradisjonelt har vært mer avhengig av 

internasjonal anseelse. Og derfor har det også før reformen vært viktig for institusjonen å 

produsere gode forskningspublikasjoner som kan hevde seg internasjonalt. 

I 2000, altså før Kvalitetsreformen og det nye finansieringssystemet ble innført, uttrykte 

Norges Handelshøyskole misnøye med sin egen posisjon internasjonalt – NHH var ikke 

fornøyd med sine egne tall på internasjonale publiseringer.
151

 Ved Norges teknisk- 

naturvitenskapelige universitet, og i noen grad ved Høgskolen i Oslo, kan vi se en økt 

publiseringsgrad etter Kvalitetsreformen og det nye finansieringssystemet (jamfør figur 2.1). 

NHH var altså opptatt av publisering også før det nye finansieringssystemet, og tidligere 

rektor ved NHH, Jan I. Haaland (2005-2013), påpeker at NHHs bekymring dreide seg om 

publisering i de aller beste tidsskriftene internasjonalt: «Vårt eget belønningssystem var derfor 

rettet inn mot topp-publisering i de aller beste tidsskriftene.»
152

 Haaland legger til at effekten 

av finansieringsmodellens på publiseringsgraden var gradvis og det bidro til en utvikling over 

tid.  

Dette bekreftes til dels av linjediagrammet (figur 2.1) som viser en liten, men svak økning 

etter hvert. Det er et lite fall fra 2009, og, først i 2013, er det på samme nivå som da fallet 

startet. Vi skal se i del 3 av oppgaven at det skjedde endringer i styresammensetning gjennom 

ny universitets- og høgskolelov (2005). I tillegg skjedde det viktige endring i målstrukturen i 

2012, som kan ha bidratt til økningen igjen fra 2013. Hva fallet i 2009 kommer av, er mer 

usikkert. Ifølge tidligere høgskoledirektør, Ragnar Fagereng, kom imidlertid 

finansieringssystemet til departementet på mange til å gå på tvers av NHHs eget system, det 
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skapte dermed problemer for institusjonen da «målingene ikke alltid var så godt tilpasset 

denne institusjonen.»
153

  

Fordelingsmodellen som omfordelende og konkurransestimulerende verktøy 

Ifølge Per Ivar Maudal universitetsdirektør ved NTNU fra 2004 førte det nye systemet med 

resultatbasert omfordeling til økt vitenskapelig produksjon, men ifølge ham innebar 

omfordelingssystemet at, uansett hvor gode resultater utdanningsinstitusjonene viste til samlet 

sett, så ville ikke den samlede tildelingen til sektoren som helhet øke. Det ble bevilget en 

samlet sum for hele sektoren: «Om antall publikasjoner økte med f.eks. 50 % så økte ikke den 

summen.»
154

 Pengene ble fordelt ut i fra forholdet mellom de institusjonene som produserte 

mest og de som produserte minst. Det ble altså lagd en fordelingsnøkkel slik at de 

universitetene og høgskolene som klarte å produsere mer enn de andre fikk en større del av 

den samlede potten penger. Summen med penger til sektoren forble imidlertid den samme 

uansett hvor mange institusjoner som bedret resultatene sine, på den måten var det et nullsum-

spill.
155

 Ifølge ekspedisjonssjef i universitets- og høgskoleavdelingen, Toril Johansson, var 

hensikten med RBO nettopp å oppmuntre til konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene 

når det kom til forskning og vitenskapelig publisering. Hun forteller videre at selv om 

forskningsdelen har fått mest oppmerksomhet, så er det utdanningskomponenten i 

finansieringssystemet som gir mest avkastning for utdanningsinstitusjonene, og på den 

komponenten var det ikke et nullsum-spill.
156

  

Torill Erikson, tidligere økonomidirektør ved HiOA, bekrefter at budsjettuttellingen på 

vitenskapelig publisering var minimal sammenliknet med studiepoengproduksjon. Det å øke 

antall uteksaminerte studenter ga større uttelling.
157

 Det vi uansett ser er et fokus på 

utdanningsinstitusjonenes resultater, og deres evne til å nå de fastsatte målene. Vagstad-

rapporten, Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren – teoretiske 

vurderinger, gjorde i 2007 en vurdering av finansieringssystemet på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet. Som vi kan lese av rapporten utgjorde utdanningsdelen 

(utdanningskomponenten) av finansieringssystemet ca. 25 %.  Forskningsdelen utgjorde 15 
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%, og selv om tallene varierte fra institusjon til institusjon så utgjorde basistildelingen 60 % 

av budsjettildelingene i finansieringssystemet.
158

 Ifølge rapporten var også 

forskningskomponenten først og fremst å ses på som et motivasjonssystem.
159

 Konkurransen 

mellom utdanningsinstitusjonene når det kom til vitenskapelig publisering skulle således øke 

antall publiseringer ved at Kunnskapsdepartementet belønnet de institusjonene med best 

resultater. Som det står i Stortingsmelding nr. 7 (2007-2008), lå kontrollen over aktiviteten 

ved institusjonene gjennom styringsdialogen.
160

  

Etatsstyringsmøtene var en sentral del av dialogen der Kunnskapsdepartementet og de høyere 

utdanningsinstitusjonene møttes, og hvor institusjonenes virksomhet og måloppnåelse ble 

vurdert og diskutert. Vi kan lese i referatet fra et etatsstyringsmøte departementet hadde med 

Norges Handelshøyskole i 2005 at NHHs rapporteringsrutiner ble gjennomgått og 

kommentert.
161

 Kontrollen til departementet lå altså i å legge føringer gjennom 

kommunikasjonen med utdanningsinstitusjonene. Departementet uttrykte styringssignaler 

både når det gjaldt den generelle overordnede utviklingen, men også konkrete oppgaver slik 

som for eksempel rapporteringsrutiner ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Som vi skal se 

senere i oppgaven, var møtene særlig i starten preget av en gjennomgang av resultater og 

oppgaver som forutsatte svært detaljert kunnskap hos møtedeltakerne om institusjonens 

virksomhet. Det lot seg vanskelig kombinere med departementets ønske om å inkludere 

styremedlemmer på etatsstyringsmøtene, til fordel for de administrativt ansatte som hadde 

større innsikt i detaljnivået ved institusjonenes virksomhet.  

Fordelingsmodellen som beregningsgrunnlag 

Mål- og resultatstyringen kom altså til uttrykk i universitets- og høgskolesektoren gjennom 

finansieringssystemet, departementets budsjettildelinger og styringsdialogen med 

universitetene og høgskolene. Kvalitetsreformen, sammen med det nye finansieringssystemet, 

førte således til at resultatene ble viktigere for institusjonenes økonomi, og RBO fikk hver 

institusjon til å øke sin vitenskapelige publisering. Viktigere var likevel utdanningsdelen og 

det å få studentene til å gjennomføre. Vi skal se senere i hvilken grad det nye 

finansieringssystemet økte antall studiepoeng avlagt ved institusjonene. Finansieringssystemet 
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besto, som vi så, av tre deler: En basisdel, en undervisningsdel og en forskningsdel. 

Departementets utregning av tildelingene gjennom de tre delene var en beregningsmodell, og i 

henhold til nettobudsjetteringen fikk institusjonene tildelingen i en samlet sum der 

institusjonene selv valgte hvordan de disponerte midlene. Det var videre opp til hver enkelt 

institusjon å velge fordelingsmodellen de brukte internt, samt å vurdere hvorvidt institusjonen 

skulle bruke de nasjonale incentivene for den interne fordelingen av midler til forskning og 

utdanning.
162

  

Den resultatbaserte bevilgningen sa heller ingenting om hvor mye av det som måtte brukes på 

henholdsvis forskning og utdanning. Det gikk således inn i den samlede tildelingen der 

institusjonene selv vurderte hvor mye som skulle brukes til hva for å oppnå målene.
163

 

Ekspedisjonssjef Toril Johansson forklarer at, selv om de i departementet brukte denne måten 

å regne ut summen av budsjettildelinger på, så sto institusjonene helt fritt til å velge hvordan 

de fordelte det internt. Hvis institusjonene for eksempel hadde virksomhet som ga avkastning 

og dermed inntekter utover det som var tildelt, så beholdt institusjonen dette og avgjorde selv 

hvor midlene ble plassert ut innad i institusjonen fra deres egen vurdering av hvordan de best 

kunne nå resultatmålene.
164

 Universitetene og høgskolene fikk således tildeling etter hvor 

mange studenter som ble uteksaminert og hvor mange publiseringer forskerne gjorde. Sett fra 

utdanningsinstitusjonenes side lå friheten i å velge virkemidlene for å oppnå målene – sett fra 

departementets side lå kontrollen i formuleringen av målene som skulle følges av 

institusjonene. Således kan det se ut som det nye finansieringssystemet ga gode vilkår for 

mål- og resultatstyring.  

Ifølge Åge Johnsen er det imidlertid ikke slik at politikere skal formulere målene, sett fra et 

mål- og resultatstyringsstandpunkt. Johnsen argumenterer, i Resultatstyring i offentlig sektor: 

Konkurranse uten marked, for at det skjedde det en forvrengning av mål- og resultatstyring da 

det kom til Skandinavia og Norge på 1980-tallet.
165

 Mål- og resultatstyring kan således ses på 

som en måte å gi autonomi til underliggende virksomhet, og er en erkjennelse av at det er 

virksomheten som best kjenner området det skal forvalte. Det var derfor en ufullkomment 

mål- og resultatstyring som kom inn i offentlig forvaltning i Norge, og dermed i 

utdanningsforvaltningen. I innledningen til Veiledning i virksomhetsplanlegging at en av 
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hensiktene med mål- og resultatstyring var å gi større frihet til den enkelte statsinstitusjon. På 

en annen side var ikke dette hovedmålet, eller intensjonen med mål- og resultatstyring og 

virksomhetsplanlegging, samlet sett var dette noe som skulle «bedre grunnlaget for den 

politiske styringen».
166

 Videre så var nettopp planen fra starten av å få kontroll på hele 

utdanningssektoren og styre den mer effektivt, og hensikten med innføringen av mål- og 

resultatstyringen var ikke nødvendigvis at den enkelte institusjon skulle få mer frihet. 

Gudmund Hernes` ambisjoner med en ny lov for alle universitet og høgskoler i 1995 var 

nettopp at staten skulle «få et instrument til å styre en funksjonsdeling innenfor hele det 

nasjonale høyere utdanningssystemet».
167

 Altså var departementets målformulering sammen 

finansieringssystemet en videreføring av denne tanken i universitets- og høgskolesektoren.  

Det er heller intet mindre enn å forvente at utdanningsinstitusjonenes overordnede myndighet, 

som bevilger mange milliarder kroner til sektoren, ønsker å oppnå noe med bevilgningene. 

Som ekspedisjonssjef ved Kunnskapsdepartementet Toril Johansson poengterer, så er det klart 

at Storting og regjering har vært nødt til å knytte noen vilkår til bevilgningene som ble gitt til 

utdanningsinstitusjonene, at det måtte være en eller annen form for oppfølging. Alternativet, 

som hun sier, ville være den regelstyringen av sektoren vi hadde før der departementet 

bestemte budsjettet ned på hver enkelt post, underpost og i noen tilfeller under-underpost.
168

 

Vi kan dermed se på nettobudsjetteringen, RBO og rammestyringen som kom etter 

årtusenskiftet som en autonomiinnrømmelse til utdanningsinstitusjonene. Som kom etter en 

tid med detaljerte budsjettildelinger, der institusjonene hadde liten mulighet til å omdisponere 

og overføre ressurser fra ett år til et annet. Det overordnede motivet til staten og 

departementet var imidlertid ikke å gi størst mulig frihet til de høyere 

utdanningsinstitusjonene – hovedmålet til departementet var å samordne og bedre kvaliteten 

på utdanningssystemet. Dermed kan vi se for oss at utfordringen til departementet ble å finne 

balansen i forholdet med utdanningsinstitusjonene. Altså hvor mye kontroll kunne en beholde, 

og hvor mye frihet var nødvendig å gi til institusjonene, for å oppnå målene mest mulig 

effektivt. 

Fordelingsmodellen som internfordelingsmodell 

Institusjonene valgte altså egen inntektsfordelingsmodell som bestemte hvordan pengene ble 

fordelt fra institusjonen og nedover. Som vi kan lese av tildelingsbrevene til institusjonene i 
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2000, ble det fra departementets side sett på som viktig at institusjonene selv hadde en intern 

budsjettfordelingsmodell. En budsjettfordelingsmodell «som gjer det mogeleg å kanalisere 

ressursar til prioriterte satsingsområde».
169

 Departementet lot institusjonene selv velge 

hvordan de skulle fordele incentivene og ressursene videre ned i systemet. 

Inntektsfordelingssystem innad i institusjonene fulgte mål- og resultatstyringsprinsippet, i alle 

fall til en viss grad. Den interne fordelingsmodellen kunne avvike noe fra departementets 

finansieringsmodell når det gjaldt incentivstyring, men hvis den avvek mye så risikerte 

institusjonen at det ble en økning i aktiviteten på områder som ikke departementets modell 

honorerte. I finansieringssystemet utgjorde basistildelingen ca. 60 % av den samlede 

tildelingen og ca. 40 % var resultatbasert (basistildelingen varierte imidlertid mellom ulike 

institusjoner fra 49 til 70 % ).
170

 Derfor brukte de ved NTNU en 50/50-modell for fordeling av 

ressurser internt. Det betydde en modell som var ca. 50 % basisfordeling, og 50 % 

innsattsfinansiering på bakgrunn av resultat.
171

 Institusjonene kunne risikere at virksomheten 

deres ikke fulgte det som var satt opp som mål og krav fra departementet, hvis ikke 

institusjonen selv satte opp mål og krav for tildeling av ressurser nedover i systemet til 

fakultet, institutt osv., og på den måten knyttet mål til en del av ressursene. 

«Least publishable unit» 

Det handlet altså om hvordan den enkelte institusjonen valgte å fordele ressursene internt til 

fakultet, institutt og helt ned til den enkelte ansatte. Ifølge Eivind Hiis Hauge, rektor ved 

NTNU fra 2002 til 2005, dukket det opp et problem i forbindelse med resultatbasert tildeling 

på bakgrunn av hvor mange vitenskapelige artikler de faglig ansatte publiserte i tidsskrifter. 

Problemet var, ifølge Hauge, fristelsen representert ved «least publishable unit» fordi 

incentivet nesten ensidig la vekt på antall publikasjoner. Systemet var fra departementets side 

ment som en mekanisme for tildeling av midler først og fremst til større enheter. Til 

Universiteter, fakulteter, kanskje så langt ned som institutter, men enkelte forskere la en 

individuell rettighet inn i dette, og oppfattet det slik at de hadde krav på forskningsmidler som 

svarte til uttellingen fra egne publikasjoner. «Denne misforståelsen førte til konflikter, og 

fyrte opp under problemet «least publishable unit», ifølge Hauge.
172

 I ytterste konsekvens 
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betydde dette at forskeren kunne produsere to mindre tidkrevende publikasjoner som ga mer 

uttelling, enn én publikasjon som krevde mer tid og arbeid.  

Det var kanskje ikke den opprinnelige intensjonen med den resultatbaserte tildelingen at 

incentivene skulle fungere direkte ned på individnivå, men at det gjaldt for institusjonen som 

helhet.  På en annen side fulgte det imidlertid med friheten til å velge intern fordelingsmodell 

at institusjonene kunne fordele ressursene på den måten de måtte ønske. Ifølge 

ekspedisjonssjef Toril Johansson var det opp til hver enkelt institusjon, departementet sto ikke 

i veien for en intern incentivordning hos institusjonene som gikk ned til individnivå.
173

 Ved 

noen institusjoner, for eksempel ved Høgskolen i Oslo, lot man de ekstra tildelingene som 

kom fra den resultatbaserte omfordelingen (RBO)
174

komme forskningsmiljøene til gode, ikke 

som lønn, men som driftsmidler, reisemidler osv.
175

 Universitetene og høgskolene kunne 

således fordele incentivene nedover i systemet med en inntektsfordelingsmodell som 

utdanningsinstitusjonene selv valgte.  

Vi ser at valget av fordelingsmodell internt ved institusjonen hadde stor betydning for de 

høyere utdanningsinstitusjonenes mulighet til å oppnå resultatmålene og innfri departementets 

krav. Det som var av betydning var således hvor stor andel av utdanningsinstitusjonenes 

tildelinger til underordnede enheter (fakulteter o.l.) som ble gitt i form av basistildeling, og 

hvor stor andel av tildelingene som var basert på incentiver. Samt i hvilken grad 

inntektsfordelingsmodellen ved institusjonene harmonerte med departementets 

fordelingsmodell. NTNU brukte ikke departementets modell for inntektsfordeling, men den 

interne fordelingsmodellen avvek likevel i liten grad fra departementets.
176

 Hvis 

institusjonsledelsen valgte å gi en for stor del av tildelingen som basistildeling til fakultetene 

uten, incentiv risikerte man en aktivitet som ikke tok hensyn til institusjonens mål. 

Institusjonene fastsatte sine egne mål, og målene var nødt til å være i samsvar med 

departementets mål. Institusjonen fikk naturligvis størst økonomisk uttelling hvis de 

oppnådde målene fastsatt av departementet. Som vi skal se i neste del av oppgaven, ga 

departementet etter hvert tildelingene med færre betingelser, altså blant annet med færre 

detaljerte virksomhetsmål. Istedenfor ble det lagt vekt på de generelle overordnede sektormål 
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som ga større spillerom til institusjonene. Utviklingen utover 2000-tallet kan fremstå som 

periode preget med mer autonomiinnrømmelse til utdanningsinstitusjonene. Det var imidlertid 

andre endringer, parallelt med færre detaljerte tildelingsbetingelser, som nyanserer dette 

bildet. Som vi skal se i neste del, var dette endringer i selve styringen internt i institusjonene. 

Markedsprinsippet som en del av mål- og resultatstyringen i sektoren 

I Mjøsutvalgets innstilling, levert i 2000, ble markedsprinsippet vektlagt som grunnlag for 

utdanning, forskning og hele finansieringssystemet av høyere utdanning. I 

universitetshistorien Universitetet i Oslo 1811-2011, i bok 6, 1975-2011 Mot en ny 

samfunnskontrakt, forteller Kim Gunnar Helsvig at det i Mjøstutvalgets innstilling ble 

konstatert at finansieringen av utdanning og forskning måtte sterkere kobles til resultater, og 

bevilginger måtte gis på bakgrunn av «antall studenter, oppnådde studiepoeng, uteksaminerte 

kandidater og evalueringer og målinger av forskningsresultater.»
177

 Ønsket til departementet 

var at den resultatbaserte omfordelingen og utdanningsincentiv skulle bidra til fleksibilitet og 

omstillingsevne, ved å gi utdanningsinstitusjonene incentiver til å følge ønsker og krav fra 

studenter og samfunn.
178

 Således kan vi se at markedsprinsippet fikk en mer fremtredende 

rolle når det gjaldt finansieringen av utdanningsinstitusjonene. Det høyere 

utdanningsmarkedet besto således av studenter. Disse og andre aktører i samfunnet var 

universitetenes og høgskolenes «kunder», hvis krav institusjonene måtte ta hensyn til i større 

grad en tidligere. I Mjøsutvalgets innstilling ble det lagt vekt på viktigheten av at 

institusjonene burde innrette seg etter studentenes ønsker.
179

  

Studentenes studieønsker ble altså en viktigere målestokk for hvilken retning institusjonene 

skulle utvikle seg i. Som vi skal se senere i oppgaven fikk det konsekvenser da institusjonene 

fikk frihet til å opprette og nedlegge studieplasser, kombinert med tilrettelegging av studiene 

til studentenes studieønsker. Det førte til noen studieprogram der antallet studenter økte 

betydelig, mens noen studieprogram hadde, som vi skal se, etter hvert så få søkere at de kunne 

risikere å bli lagt ned. Universitetene og høgskolene var naturligvis nødt til å ta hensyn til 

studentenes studieønsker, spørsmålet er hvor viktig studentenes ønsker bør være for de høyere 

utdanningsinstitusjonenes tildelte budsjetter, og hvor sentralt ønskene skal stå for 

universitetene og høgskolenes virksomhet ressursplassering. Det er for så vidt naturlig for de 

resultatstyrte og markedssentret institusjonene å plassere ressurser og opprette studieplasser 
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der etterspørselen er størst. Dette gjelder særlig de minst kostbare studiene slik som historiske 

og klassiske fag.  

Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag – medisinske og teknisk-

naturvitenskapelige fag  

Ved NTNU kan vi se en økning i opptakstallene ved det humanistiske fakultet fra 1405 til 

2067 studenter på fire år (2002-2006). Samtidig var det på hele fakultetet for medisin i samme 

periode, kun en økning på 81 studenter.
180

 På den ene siden kan man påpeke at den 

prosentvise økningen til det medisinske fakultetet større: Det var henholdsvis 109 og 190 

studenter i 2002 og 2006 – en prosentvis økning på 57 prosent.
181

 På den annen side utgjorde 

antallet medisinstudenter kun en liten andel av det totale opptakstallet ved institusjonen. Vi 

kan derfor se på det samlede opptakstallet til alle de teknisk-naturvitenvitenskapelige 

fakultetene ved NTNU, som utgjorde en større andel av institusjonens totale opptakstall. Og 

som dermed hadde større betydning for institusjonen. I 2002 utgjorde opptaket ved de tre 

fakultetene 33 prosent av det totale opptakstallet ved universitetet i 2002.
182

 I 2006 var 

opptaksandelen til de teknisk-naturvitenskapelige fakultetene på 28 prosent i 2006, altså en 

nedgang på 5 prosentpoeng.
183

 Hvis vi benytter samme utregning for det humanistiske fakultet 

sammen med det samfunnsvitenskapelige fakultetet, kan vi se utviklingen til disse to mest 

tallrike fakultetene i forhold til resten av institusjonen. De to enhetenes andel av det totale 

opptakstallet ved NTNU var henholdsvis 64 og 67 prosent i 2002 og 2006.
184

 Altså ser vi en 

økning i andelen til fakultetene for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på 3 

prosentpoeng, i motsetning til en 5 prosentpoengs nedgang for fakultetene for de teknisk-

naturvitenskapelige fagene.  

Den samme tendensen finner vi igjen for samme periode ved HiO, der opptakstallet for 

avdeling for samfunnsfag økte fra 19 til 23 prosent – altså med 4 prosentpoeng. Avdeling for 

ingeniørutdanning hadde 11 prosent av det totale opptakstallet i 2002, og i 2006 var andelen 
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fortsatt 11 prosent, dog med en liten reduksjon på 0,2 prosentpoeng.
185

Medisin- og 

ingeniørstudier er således den type utdanninger som blant annet krever undervisning i mindre 

klasserom, og har ofte behov for dyrere utstyr. I alle fall sammenliknet med den relativt 

rimeligere auditoriumsforelesningen i humanistiske fag og samfunnsfag, der store klasser kan 

bli undervist av én foreleser. De førstnevnte typer utdanninger vil naturligvis begrense 

opptaksmuligheten, og en kunne spørre seg om det også fantes grunner til å begrense opptaket 

til den andre typen utdanning. I denne oppgaven skal vi ikke vurdere hvor grensene burde gå 

for de høyere utdanningsinstitusjonenes markedsstyring, deriblant tilpasning til studieønsker. 

Det vi imidlertid kan påpeke her er at vi i løpet av 2000-tallet så konturene av et 

finansieringssystem der markedsstyringsprinsippet var blitt en sentral del av universitets- og 

høgskolesektoren. Vi ser også en sammenheng mellom mål- og resultatstyringsprinsippet og 

markedsstyringsprinsippet, da målene og resultatfinansieringen i henhold til det første 

prinsippet i større grad knyttes til etterspørselen i markedet av studenter. 

 «Produksjon»: Kvalitet og produktivitet i Kvalitetsreformen 

Institusjonene fikk altså en samlet budsjettildeling, og innenfor det tildelte budsjettets rammer 

– pluss eventuelle overføringer fra tidligere år – skulle institusjonene forsøke å nå 

resultatmålene. Dette gjaldt både virksomhetsmålene som var mål for den enkelte institusjon, 

sektormålene som gjaldt hele sektoren og målene som ble formulert av institusjonene selv. 

Omleggingen i finansieringssystemet førte til at fokuset til universitetene og høgskolene 

endret seg, det nye systemets incentivordninger innebar en resultatfinansiering knyttet til 

forskning, men også studiepoengproduksjon.
186

 I tildelingsbrevene kan vi lese at formålet med 

et resultatavhengig finansieringssystem var å øke gjennomføringen i utdanningen og redusere 

frafallet.
187

 Dette i tråd med mål- og resultatstyring og særlig resultatstyringsaspektet der 

fokuset er på resultatene og at resultatene danner grunnlaget for videre planlegging og 

finansiering.  Hvis studentene kom raskere gjennom studieløpet og fullførte, så fikk 

institusjonen økte budsjettrammer. Kvalitetsreformen skulle forbedre kvaliteten på og forkorte 

studietiden, og dette innebar at en måtte øke hastigheten på studentenes gjennomføring av 

studiene. Således kan vi si at produktive studenter, og så mange som mulig av dem, ville bety 

bedre avkastning for de høyere utdanningsinstitusjonene. Igjen kan vi identifisere et 
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markedsstyringsprinsipp i de høyere utdanningsinstitusjonenes virksomhet: Studentene ble 

sett på som en kilde til inntjening, der gjennomføringsgraden betydde mulig avkastning. 

Å «produsere» studenter 

Samtidig kan vi legge merke til bruken av begrepet «produksjon» der det vises til 

«produksjon av forskning» og «studiepoengproduksjon». Det å «produsere» en vare, eller en 

tjeneste, er noe vi tradisjonelt har forbundet med privat virksomhet. Men etter de nye idealene 

for Den nye statens fra 1980-tallet skulle offentlig virksomhet i større eller mindre grad drives 

etter privatøkonomiske lønnsomhetsidealer.
188

Den politiske ledelsen uttrykte den gang 

bekymring for den svekkede konkurranseevnen, og den så behovet for reformer som førte til 

bedre utnyttelse av landets menneskelige og materielle ressurser.
189

  Vi må derfor ikke 

glemme det større bildet av denne norske utdannings- og forskningsforvaltning, der målet har 

vært å bedre landets konkurranseevne internasjonalt. Derfor stilles det større «krav til høgre 

utdanning og forskning», som vi kan lese i forordene til Statskonsults veiledning for 

virksomhetsplanlegging for universiteter og høgskoler av 1989.
190

  

Således ble det skapt større forventninger til utdanningssystemet, og «til hva universiteter og 

høgskoler kan bidra med for nærings- og samfunnsliv.»
191

 Vi kan med dette i tankene ikke 

forvente at en stat, en politisk ledelse, og et Kunnskapsdepartement jobber med 

autonomiinnrømmelse til institusjonene som første prioritet, når de høyere 

utdanningsinstitusjonene har hatt en så sentral rolle i samfunnslivet. Helsvig fremhever at 

hovedpoenget i utredningen fra 1993 om Lov og rett i Norgesnettet som «var at den faglige 

profilen skulle utvikles ut i fra hva som tjente institusjonen best som en nasjonal og 

internasjonal aktør i et utdanningsmarked.»
192

 En faglig profil som ble utformet ut fra 

betraktninger om hva som tjente den enkelte institusjon best ble i utredningen rett og slett 

konstatert som en uforsvarlig ressursbruk.
193

  

Marked og konkurranseevne 

Det vi ser er en ny bevissthet rundt finansieringen av de høyere utdanningsinstitusjonene og 

hvordan ressursene brukes internt ved den enkelte utdanningsinstitusjon. I tillegg til 

institusjonenes posisjon som sentrale samfunnsaktører, en posisjon som ble stadig viktigere i 

vurderingene av ressursbruken ved universitetene og høgskolene. Desto viktigere var 
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utdanningsinstitusjonenes rolle blitt for verdiskapningen som skjer i landet – en avgjørende 

rolle det i det såkalte kunnskapssamfunnet vi lever i, der høy kompetanse kreves for stadig 

flere arbeidsoppgaver. Universitetene og høgskolenes rolle som verdiskapende 

samfunnsinstitusjoner var imidlertid ikke begrenset til å levere kompetanse til arbeidslivet. 

Regjeringen hadde også som mål «å øke kommersialisering av forskningsresultatene og 

oppfinnelser fra universitetene og høyskolene.»
194

 Markedsprinsippet ser altså ut til å finne et 

godt fotfeste i departementets styringssignaler overfor utdanningsinstitusjonene. Marked, 

kommersialisering og konkurranse blir således viktigere stikkord i styringen av universitets- 

og høgskolesektoren gjennom første halvdel av 2000-tallet.  

Mjøsutvalget, som leverte sin delte innstilling september 2003, så at den internasjonale 

konkurransen som kom ville kreve høyere utdanningsinstitusjoner som kunne hevde seg på 

den internasjonale arenaen. Etter utvalgsflertallets mening var det derfor en forutsetning med 

privatisering og markedstilpasning av sektoren.
195

 Den internasjonale konkurranseevnen ble 

således ettertrykkelig framhevet i tildelingsbrevene. I brevene ble det presisert at en sentral 

oppgave for utdanningsinstitusjonene var samarbeidet med samfunns- og næringsliv. Videre 

blir regjeringens ambisjon presentert: Norge skulle være «et av de mest nyskapende landene i 

verden.»
196

 Ambisjonene til side, det ble gjort endringer ikke bare i finansieringen av 

universitetene og høgskolene, men også ved andre sentrale sider ved virksomheten til de 

høyere utdanningsinstitusjonene. 

Utdanningenes innhold 

Et viktig formål med det nye finansieringssystemet var å redusere frafallet og få flere 

studenter gjennom utdanningene – en sentral del av Kvalitetsreformen. Endringene som ble 

lansert med Kvalitetsreformen gjaldt imidlertid ikke bare organiseringen og finansieringen 

som vi har sett på så langt, de gjaldt også utdanningenes innhold: I tillegg til ny gradsstruktur, 

nytt karaktersystem og bedre mulighet for studentutveksling/mobilitet, ble det med reformen 

også krav om utdanningsplaner, mer seminarundervisning, individuell veiledning og nye 

vurderingsformer.
197

 Kvalitetsreformen innførte incentiver samt et stort økonomisk tilskudd 

slik at institusjonene hadde mulighet til å tilpasse seg det nye systemet. Kvalitetsreformens 

fokus på resultater krevde således bedre oppfølging og veiledning av studentene. Dette krevde 

igjen mer ressurser. I vedtak 545 i stortingsmelding 27 (2000-2001) kan man lese at 
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institusjonene skulle motta ekstra tildelinger som skulle være av en slik størrelse at den gjorde 

det mulig å gjennomføre kvalitetsreformen senest fra og med høstsemesteret 2003.
198

 Den 

økonomiske pakken var av en slik betydelig størrelse at institusjonene kunne følge opp 

kravene om blant annet økt veiledning og tettere oppfølging av studentene.
199

  I tillegg bidro 

den nye finansieringsmodellen basert på nettobudsjettering.  

Spørsmålet var i hvilken grad Kvalitetsreformen, og det nye finansieringssystemets fokus på 

resultater, fikk den virkningen som var tilsiktet. Førte Kvalitetsreformen til at flere kom i 

gjennom studieløpene sine raskere og/eller fikk den andre utilsiktede konsekvenser? Hvilke 

konsekvenser fikk det for forskningen? Det nye systemet førte også med seg en ny måte for 

departementet å finansiere institusjonene på som i utgangspunktet økte institusjonenes 

mulighet til å bestemme hvor ressursene skulle plasseres – hva førte dette til? Hvor valgte 

institusjonene å bruke ressursene? Hvis studentene ble sett på som kunder i den 

markedsrettede universitets- og høgskolesektoren, hva gjorde institusjonene for å tiltrekke seg 

studenter, og hva gjorde universitetene og høgskolene for å markedsføre sin institusjon? 

Institusjonene fikk stor indre frihet til å opprette, forandre og legge ned studieprogrammet for 

å posisjonere seg i det utdanningsmarkedet myndighetene nå var i ferd med å skape. Studenter 

som avla og bestod eksamener, betydde stadig mer for de høyere utdanningsinstitusjonenes 

inntekter. I det følgende skal vi se i hvilken grad Kvalitetsreformen påvirket 

«studiepoengproduksjonen», altså hvor mange studiepoeng studentene avla ved 

institusjonene. Ble institusjonene, eller kanskje rettere sagt studentene, mer effektive? 

«Studiepoengproduksjon» 

Hvis en undersøker referat fra etatsstyringsmøter i tiden før og tiden etter Kvalitetsreformen, 

kan man se tydelige forskjeller i vektleggingen på studenttall, og gjennomstrømning. Som vi 

så i forrige del av oppgaven, ble gjennomføringsgraden også vektlagt på 1990-tallet. Og i 

etatsstyringsmøtereferat fra 2000 kan vi lese at NTNU nyttet en intern ressursfordeling 

mellom fakultetene som «til dels» var basert på «vekttallsproduksjon».
200

 Det samme ser en i 

referatet fra NHH samme år (2000). Her, bemerker departementet høyt studentmåltall, men 

gjennomføringsgrad blir ikke nevnt.
201

 Med Kvalitetsreformen ble det viktigere å heve graden 

av studiepoeng som ble avlagt ved institusjonen, og utviklingen ser vi i figur 2.2. Som vi skal 
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undersøke litt nærmere senere, er «produksjon» av poeng ikke det samme som 

gjennomføringsgrad eller «studentgjennomstrømning». 

202
 

Som vi kan se i figur 2.2, med tall hentet fra DBH, økte antall studiepoengenheter som ble 

avlagt ved NTNU og HiO, en relativt større økning enn ved NHH. Som vi ser var det for 

begge disse institusjonene et hopp i antall studiepoeng rundt årene da Kvalitetsreformen ble 

iverksatt (2001-2003). Diagrammet viser studiepoengproduksjonen, altså antall 60-

studiepoengsenheter, i henhold til studieprogrammene hvor emnene primært tilhører. Et emne 

kan i enkelte tilfeller tilhøre flere studieprogram, men her sikter vi altså til 

studiepoengproduksjonen i de program emnene i hovedsak hører til, og nærmere bestemt i 60 

studiepoengsenheter.
203

   

Institusjonene fikk, som sagt tidligere, med Kvalitetsreformen i 2003 ekstra økonomiske 

tilskudd for å kunne iverksette kvalitetsreformen.
204

 Som man kan se av grafen ser det ut som 

tiltakene, og de ekstra økonomiske midlene, hadde positiv påvirkning på antall studiepoeng 

som ble avlagt fra starten av. Både ved HiO, og i noen grad ved NHH, ser vi en økning fra 

2003 da de ekstra økonomiske midlene ble tildelt utdanningsinstitusjonene. Ved NTNU ser vi 

en økning allerede fra 2002. Dette kan være forårsaket av institusjonens forventning om de 
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fremtidige tilskuddene, og at de iverksatte tiltak før tildelingen i 2003. Stortingsvedtaket som 

besluttet å gi de økonomiske tilskuddene ble fattet allerede 2001, noe som styrker denne 

betraktningen. Tilskuddene førte uansett til bedre oppfølging av studentene, og etter 

intensjonen skulle dette igjen føre til større fullføringsgrad. Ut i fra tallene vi har hentet fra 

DBH ser det ut til å ha fungert, men om det var de ekstra tilskuddene som var hovedårsak, er 

usikkert.  

Det kan ha vært andre faktorer, slik som finansieringssystemet og nettobudsjetteringen, som 

ga videre rammer for ressursbruken til institusjonene. Likevel kom økningen i 

studentgjennomføringsgraden så umiddelbart etter de økonomiske tilskuddene, det er derfor 

nærliggende å tro at tilskuddene hadde betydning for økningen. Ifølge tidligere direktør ved 

HiO, Åsulv Frøysnes, var de økonomiske midlene var betydelige, og han forteller at de fikk 

titalls millioner ekstra på budsjettet.
205

 Figur 2.2 viser i alle fall en merkbar endring i 

forbindelse med Kvalitetsreformen, med tildelingen av de økonomiske tilskuddene, og med 

innføringen av det nye finansieringssystemet.  

Det var imidlertid ulik påvirkningsgrad fra institusjon til institusjon, dette gjaldt også hvilke 

type studier det var snakk om. Ved Norges Handelshøyskole så vi at antall 

studiepoengenheter kun gikk litt opp rundt årene ved innføringen av Kvalitetsreformen. Vi ser 

imidlertid av diagrammet (figur 2.2) at denne økningen tiltar i noen grad fra 2006/2007, med 

en foreløpig topp i 2010. Ved NHH er siviløkonomlinjen selve kjernestudiet, og som 

vitenskapelig høgskole skal NHH konsentrere sin virksomhet rundt utvalgte fagområder. 

NHH bedriver således forskning og undervisning innen økonomi i tråd med sin profil som 

handelshøgskole. I tildelingsbrevene blir det særskilte ansvaret vitenskapelige høgskoler har 

for grunnforskning og forskerutdanning på sine spesielle fagområder vektlagt. Arbeidet må 

derfor konsentrere seg rundt de utvalgte fagområdene slik at de vitenskapelige høgskolene 

kan «oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet».
206

  

Studiepoeng per student 

Hvis vi ser på tallene igjen fra DBH (figur 2.3), kan vi se at antall studiepoeng, i gjennomsnitt 

per student, økte merkbart i sammenheng med Kvalitetsreformen. Dette gjaldt mer eller 

mindre alle våre tre institusjoner. Vi snakker her altså om studiepoengproduksjon fordelt på 

studieprogram som emnet primært tilhører (60 studiepoengsenheter). Mest markant var 
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økningen på NHH der vi kan se at studiepoeng per student økte fra 40,7 i 2002, til 47,1 i 

2004. Også ved HiO var det en merkbar økning fra 46,1 i 2002, til 50,7 i 2004.  

207
 

Ved NTNU er derimot trenden mindre synlig, og hvis vi ser på utviklingen i et lenger 

perspektiv (figur 2.3) var det ved NTNU en mer gradvis økning. I tillegg ser vi at den 

økningen i studiepoeng man fikk samtidig med, og som kanskje kom som en konsekvens av, 

Kvalitetsreformen avtar noe i årene etter og flater ut.  

                                                           
207

 Figur 2.3 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Bearbeidet i Microsoft Excel. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HiO 45 46,1 51 50,7 49 45,8 47,6 46,4 45,5 44,7

NTNU 36,7 39,8 39,4 39,1 40,6 40,6 42,2 42,1 42,7 42,7

NHH 38,2 40,7 42,8 47,1 47,3 44,2 45 45,4 45,8 44,9
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208
 

Ser vi på gjennomsnittet for alle typer høyere utdanningsinstitusjoner i landet samlet, kan vi 

se en liten økning i studiepoeng per student i forbindelse med Kvalitetsreformen. Vi ser også 

en jevn og stabil økning i tiden etter reformen fram til 2007, da studiepoeng per student avtar 

og flater ut igjen. Det vi imidlertid kan se er at utviklingen er ulik blant de forskjellige 

institusjonstypene. Særlig universitetene hadde en merkbar utvikling i antall studiepoeng per 

student i forbindelse med Kvalitetsreformen, og denne trenden fortsatt i tiden etter reformen 

og fram mot 2010. Universitetene hadde i gjennomsnitt 33,9 studiepoengproduksjon per 

student i 2002 mot 36,9 i 2004. Det samme ser vi hos de statlige vitenskapelige høgskolene, 

som hadde i gjennomsnitt henholdsvis 40,6 og 44,9. De statlige høgskolene hadde på sin side 

en mye mindre økning enn de to andre med 43,2 og 45,3 i henholdsvis 2002 og 2004. I tillegg 

ser vi en nedgang i tiden etter reformen, og i 2008 var de statlige høgskolene nede i igjen, på 

et gjennomsnitt på 43,2 studiepoeng per student (jfr. figur 2.4).  

Siviløkonomstudiet blir femårig 

I 2004 gikk siviløkonomstudiet over fra å være fireårig til å bli femårig.
209

 Ifølge Jan I. 

Haaland, som var rektor ved NHH fra 2005 til 2013, hadde denne endringene en betydelig 

innvirkning fordi det skjedde i sammenheng med Kvalitetsreformen. Han forteller videre at 
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 Figur 2.4 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Bearbeidet i Microsoft Excel.  
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 Årsberetning NHH 2005. Rektor og direktør: «Styrket faglig ledelse og kvalitet». 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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studenttallet økte over tid i perioden fra ca. 2006-2007, og dette skjedde i tråd med en 

opptrappingsplan som var avtalt mellom Norges Handelshøyskole og 

Kunnskapsdepartementet.
210

 Opptrappingsplanen ble avtalt i sammenheng omleggingen i 

siviløkonomstudiet, med overgang fra det fireårige siviløkonomstudiet til en 3+2 struktur 

(bachelorgrad + mastergrad). I årsberetningen til NHH kommer det fram at man antok at 

omleggingen ville medføre vekst i antall studenter og dermed en økning i 

undervisningsoppgavene. For å møte studentveksten var det nødvendig å utvide fagstaben, og 

derfor ble en opptrappingsplan utredet i 2005 der en så behovet «for 37 nye faglige stillinger i 

årene som kommer». Planen ble vedtatt samme år, og i årsberetningen blir det informert om at 

«de første 8 er på plass i budsjettet for 2006.»
211

 Vi skal straks se at studentveksten på 

siviløkonomstudiet kanskje ikke var så stor som den kunne ha blitt. 

Som vi så litt før var NHHs økning relativt liten i forhold til HiO og NTNU. Det var 

sannsynligvis lettere å øke studentantallet ved NTNU og HiO takk i betraktning at de var 

større og mer mangfoldige med flere studieprogrammer. Utdanningsinstitusjoner med flere 

studieprogrammer ville få en mer betydelig absolutt økning i antall studiepoeng som ble 

avlagt ved institusjonen. Vi har sett at type studier også la føringer for hvor mange studenter 

det var mulig å ta inn. Det er verdt å merke seg her at en statlig vitenskapelig høgskole som 

hadde begrenset mulighet til å utvide studietilbud, og som var spesialist på enkelte 

fagområder, ikke så den samme økningen i studiepoengproduksjon som et mangfoldig 

universitet eller høgskole der en kunne øke kapasiteten på flere områder og på flere 

studieprogram.  

Produksjon av studiepoeng – andre utilsiktede utfall 

Det nye finansieringssystemet premierte også økt produksjon av studiepoeng, og det ser altså 

ut til at noen institusjoner, og spesielt noen fakulteter og avdelinger, så en mulighet til å bedre 

sine budsjettrammer ved å øke opptakstallene på sine studier. Utdanningsinstitusjonene fikk i 

tillegg beskjed om å utnytte studiekapasiteten den hadde bevilgning for og ble advart med at 

«Dersom den enkelte institusjon over tid har uutnyttet kapasitet, vil Utdannings- og 

forskningsdepartementet vurdere omfordeling av ressurser mellom institusjonene.»
212

 Derfor 

er det kanskje ikke så rart at finansieringssystemet, i den første tiden etter Kvalitetsreformen, 

fikk noen utilsiktede konsekvenser. Og det som nettopp skjedde var at departementet gjorde 

kutt i NTNUs budsjetter. Universitetets tidligere direktør, Per I. Maudal, forteller at 
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departementet måtte til slutt gripe inn i situasjonen ved NTNU: «Mange millioner ble skåret 

ned, og budsjettene ble trangere.»
213

 Departementets budsjettintervenering kunne altså brukes 

som straff så vel som omfordeling. 

Humanistene og samfunnsviterne ”versus” de teknisk-naturvitenskapelige – 

Dragvoll ”vs.” Gløshaugen  

Vi så nettopp på «studiepoengproduksjonen» til de høyere utdanningsinstitusjonene, altså 

antall studiepoeng som ble avlagt ved de tre utdanningsinstitusjonene. Hvis vi ser på 

opptakstallene (figur 2.5), altså hvor mange studenter som ble tatt opp til studier ved 

institusjonene, kan vi danne oss et bilde av en annen side av institusjonenes virksomhet. 

214
 

Hvis vi ser på opptakstallene (figur 2.5), så ser vi et lite hopp i 2003 til 2006 i antall studenter, 

klarest ved NTNU, men også ved HiO. Hvis vi imidlertid ser på studentøkningen ved 

institusjonene de tre foregående årene, før Kvalitetsreformen ble satt i verk (1999 til 2002), og 

sammenlikner med årene fra 2002 til 2005, så ser vi at det ved HiO var en økning med 1481 

studenter gjennom de tre årene før reformen, og for perioden fra 2002 til 2005 var det en 

økning med 928 studenter.  På NTNU derimot, kan vi i de samme årstallene se en økning i 

antall studenter med 718, fra 1999 til 2002. Fra 2002 til 2005 var økte antall studenter med 

1507– altså over en fordobling i antall studenter som ble tatt opp ved NTNU fra den ene 
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 Figur 2.5 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Bearbeidet i Microsoft Excel.  
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perioden til den andre. På NHH, som har færre studenter, var det en økning i den andre 

perioden: En nedgang på 69 fra 1999 til 2002, og en oppgang på 86 fra 2002 til 2005.
215

 

Likevel kan vi tyde av den eksponentielle trendlinjen i diagrammet (figur 2.5) at det fra og 

med rundt Kvalitetsreformen har vært en merkbar, men svak økning i opptakstallene, i det 

minste ved de to største institusjonene vi undersøker, NTNU og HiO. Vi ser imidlertid en noe 

tydeligere økning ved alle institusjonene i årene etter 2005, fram mot 2010.  

Dragvoll ”vs.” Gløshaugen 

Som vi så tidligere var det ved NTNU en skjev fordeling i hvilke type studier som hadde flest 

studenter, og hvilke som ble naturlig begrenset av behov for bl.a. utstyr og 

klasseromsundervisning.   

216
 

I diagrammet (figur 2.6) vises opptakstallene for det humanistiske fakultet, fakultet for 

samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og samlet sett, alle de teknisk-naturvitenskapelige 

studiene med tilhørende fakulteter.
217

 Vi kan se forskjellen i antall studenter som ble tatt opp 

ved de tre ulike typer fagområdene. Det var altså et skille når det gjaldt opptakstall. Et skille 

mellom de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene på den ene siden, og de 

naturvitenskapelige- og ingeniørfagene på den andre. NTNU har i tillegg vært skilt i to 

campusområder siden universitetet ble opprettet i 1996, da flere forskjellige institusjoner 
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 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). 
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 Figur 2.6 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Bearbeidet i Microsoft Excel.  
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 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og 

teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Det humanistiske fakultet 1405 1630 1525 1773 2067 1766 2002 2299 2459

Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse

2185 2419 2992 3128 2770 2472 2515 3757 3675

Summert alle teknisk-
naturvitenskapelig studier

1846 2157 2041 1965 2044 1917 2107 3424 3604
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innen forskning og høyere utdanning i Trondheim ble slått sammen til Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet.
218

 Dragvoll er området humanister og samfunnsvitere holder 

til, og her var det for de fleste fag ingen øvre grense for studentopptak. Derimot var opptaket 

innen teknisk-naturvitenskapelige fag på campusområdet på Gløshaugen begrenset av blant 

annet laboratoriekapasiteten. Med et system der studiepoengproduksjon ble premiert, førte 

dette til vanskelige skjevheter i økonomistyringen.
219

  

I figur 2.6 ser vi at det var en økning fra 2002 ved alle fakultetene, som kan tyde på at de 

ekstra budsjettmidlene som ble tildelt i sammenheng med Kvalitetsreformen, også ble brukt til 

å øke opptaket. Etterspørselen var imidlertid på denne tiden fallende ved NTNU, men dette 

gjaldt ikke de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Som vi ser i figur 2.4, var det 

spesielt ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet en økning i etterkant av reformen. De 

teknisk-naturvitenskapelige studiene hadde, relativt sett, et mer stabilt opptak i forhold til de 

to andre. Tidligere universitetsdirektør ved NTNU, Per I. Maudal, forteller at det på Dragvoll 

var få begrensninger på antall studenter som ble tatt inn.
220

 Diagrammet viser en større vekst i 

opptakstallet fra 2009. I neste del av masteroppgaven vil vi se nærmere på hvordan nye 

premisser, bl.a. det som ble vedtatt i den nye universitet- og høgskoleloven av 2005, hadde 

konsekvenser for de høyere utdanningsinstitusjonenes ressursbruk og prioriteringer.  

Siviløkonomstudiets ”eksklusivitet” 

De høyere utdanningsinstitusjonene var opptatt av å tiltrekke seg de beste studentene. Hvis en 

institusjon valgte å øke kapasiteten på et studium ved å opprette flere studieplasser, ville 

nødvendigvis studiet få en lavere poenggrense og studenter med lavere karaktersnitt fra 

videregående.  Det aktuelle studiet vil dermed miste noe anseelse hvis flere slipper inn – 

studiet blir således mindre «eksklusivt» og har ikke lenger statusen som et studium der kun de 

med best karakterer får innpass. En kan spekulere i om dette var grunnen til den forholdsvis 

lave studieproduksjonsøkningen ved NHH, der en kan hevde at siviløkonomstudiet 

tradisjonelt har hatt høy anseelse. Dette forblir imidlertid spekulasjoner da denne 

masteroppgaven mangler konkluderende bevis for en slik påstand, men som tidligere 
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høgskoledirektør ved NHH, Ragnar Fagereng, påpekte har NHHs anseelse vært viktig for å 

tiltrekke seg de beste studentene.
221

  

Interessant nok ser vi i opptakstallene fra DBH, at NHH økte sin kapasitet fra og med 

2005/2006 generelt for hele institusjonen. I 2004 var opptaket for hele institusjonen 716 

personer, i 2010 er tallet 1746 – altså en økning på over 1000 studenter. Vi kan så se dette i 

forhold til opptaket til siviløkonomstudiet. Altså opptaket til Bachelorprogrammet i økonomi 

og administrasjon, programmet som utgjorde første del av siviløkonomutdanningen etter 

omgjøringen av studiet fra fireårig til femårig (tre år bachelorgrad fulgt av toårig 

mastergrad).
222

 I 2005 var opptaket til bachelordelen av siviløkonomutdanningen 467, og i 

2010 tok de opp 591 – en økning på 124 studenter.
223

 Av en økning på 1030 studenter totalt 

ved institusjonen, var kun 124 av disse på siviløkonomstudiet.  

Altså sto siviløkonomstudiet kun for 8 % av den totale økningen i opptakstallet ved Norges 

Handelshøyskole i perioden. Det er en indikasjon på at NHH har valgt å holde antall 

studieplasser på et lavt nivå, og på den måten har de holdt poenggrensen for studiet høyt. 

Dette bidrar således til statusen som en siviløkonomutdanning med eksklusivt opptak. Resten 

av økningen ved institusjonen må derfor ha kommet fra masterprogrammene og 

utvekslingsprogrammene. Samlet sett på alle masterprogrammene i 2005 var opptaket 355 

studenter og i 2010 var det 747 – en økning på 392. I tillegg ser vi at utvekslingsprogrammene 

har bidratt med 286 studenter som er tatt opp gjennom utveksling, utvekslingsprogram som 

ikke ble startet før 2009. Fra 2009 startet NHH også med Executive MBA program (Master of 

Business Administration), som utgjorde 68 av studentene som ble tatt opp i 2010.
224

  

Tradisjonelle utvekslingsprogram slik som Erasmus har imidlertid vart siden før 2005 ved 

NHH, og er ikke med i denne beregningen. 

Lav etterspørsel truer mindre «populære» fag 

Vi kan imidlertid påpeke her at finansieringssystemet var basert på resultater. Og som det sto i 

tildelingsbrevene skulle de høyere utdanningsinstitusjonene «også ha interne resultatbaserte 

modeller for budsjettfordeling.»
225

 Vi så av diagrammene at institusjonene økte sin 

studiekapasitet ved flere utdanninger. For å øke sine budsjettildelinger ville fakultetene 

naturligvis øke sin kapasitet ved studier som ga høyest uttelling i den forstand at flest 
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studenter søkte seg dit. Studiekapasitet med hensyn til utstyr og særlig fagansatte ved de ulike 

studiene ville således følge etterspørselen, og noen studier tok inn mange studenter. Samtidig 

var det noen fag som led av det nye finansieringssystemet som baserte seg på blant annet 

studiepoengproduksjon. Som Helsvig skriver, «kunne dette til enhver tid true fag og forskning 

som studenter, myndigheter eller næringsliv ikke opplevde som relevante og nyttige.»
226

  

De høyere utdanningsinstitusjonene er på en annen side til en viss grad nødt til å ta hensyn til 

studentene, som vi konstaterte tidligere i oppgaven. Det er ikke mulig å opprettholde en høy 

studiekapasitet ved studier i lengden hvis studentene ikke søker seg til de samme studiene. En 

slik kunstig opprettholdelse av kapasiteten vil være irrasjonell, ikke minst i henhold til 

markedsstyringsprinsippet. I et marked er naturligvis etterspørsel målestokken for hva som 

anses som rasjonelt.  I den forstand kan vi identifisere et mulig samfunnsøkonomisk problem: 

Studentene velger ikke sine studier etter en samlet overordnet rasjonell der behovet til 

samfunnet er første prioritet. Derfor vil det statens oppgave å sørge for at samfunnsbehovet 

blir tatt hensyn til.  

Det finnes for så vidt eksempler på at staten har forsøkt å påvirke studievalg. Blant annet ble 

«GNIST» lansert i 2009 som et femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og en 

rekke utdanningsråd, -forbund og –organisasjoner.
227

 Der var målet å rekruttere dyktige lærere 

til grunnskolen og videregående skolen, og samtidig forsøke å øke læreryrkets status.
228

 Til 

syvende og sist var man nødt til å øke studiekapasiteten på de fagområdene der etterspørselen 

var størst, dette førte dermed til at noen fag fikk en reduksjon i kapasiteten. Hensikten med 

det resultatbaserte finansieringssystemet var imidlertid blant annet å få flest studenter som 

begynte på et studium til å gjennomføre. Gjennomføringsgraden er således det neste vi skal se 

på. Hvordan sto de ulike grenene av universitetsfag, med deres tilhørende fakulteter, i forhold 

til hverandre når det kom til gjennomføringsgraden på deres studenter – altså hvem vant 

”kappløpet” i «studentgjennomstrømning»? 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Det humanistiske fakultet 73,83 70,84 72,11 76,61 73,08 73,99 72

Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

81,02 87,83 88,24 91,67 92,73 92,72 93,35

Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse

74,12 75,36 77,03 77,25 76,68 76,76 78,7
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Figur 2.7 Gjennomføring iht. utdanningsplan (Prosentvis) 

Studentgjennomstrømning 

De teknisk-naturvitenskapelige studiene ønsker premiering av studentgjennomføringsgrad 

Når det gjaldt gjennomføringsgraden var historien en annen til enn den opptaksgraden. Som 

vi så forble opptakstallene til NTNUs teknisk- naturvitenskapelige studier relativt stabile den 

første tiden etter Kvalitetsreformen (jfr. figur 2.6). Det samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske fakultet på Dragvoll økte sin opptakstall i samme periode. På Gløshaugen var 

forholdene annerledes. I den teknisk- naturvitenskapelige delen av campus hadde NTNUs 

sivilingeniørlinje lenge etterlyst et system der gjennomføringsgrad, altså antall studenter som 

gjennomførte studiene, ble belønnet. Linjen hadde høy gjennomføringsgrad, blant annet på 

grunn av høyere undervisningsintensitet og tettere oppfølging av mindre grupper av studenter, 

i regneøvinger og på laboratorier.
229

  Nettopp fordi de vektla høy gjennomføringsgrad på sine 

linjer, men samtidig hadde begrensninger med hensyn til opptak, ble et system som fokuserte 

på resultater og gjennomføringsgrad godt mottatt. Disse studiene hadde ikke samme mulighet, 

som de humanistiske og samfunnsvitenskapelige studiene, til å øke opptaksgraden. Årsaken 

var begrensninger med hensyn til utstyr, klasseromsundervisning og laboratorieplass. Det som 

var begrensninger for opptaket, ser imidlertid ut til å ha gjort positive utslag på de teknisk-

naturvitenskapelige studentenes gjennomføring. Dette er inntrykket når vi ser på figur 2.7.  

230
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 Figur 2.7 Tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Bearbeidet i Microsoft Excel. 
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Hvis vi sammenlikner de tre fakultetene (for humanistisk, 

samfunnsvitenskap/teknologiledelse og ingeniørvitenskap/teknologi), ser vi i figur 2.7 en 

tydelig forskjell i gjennomføringsprosent. Ingeniørstudentenes gjennomføringsgrad økte 

kontinuerlig i årene etter Kvalitetsreformen fram til 2010.  De humanistiske studentene startet 

med en nedgang. Dette tyder på at den store økningen i antall studenter som ble opptatt til 

fakultetet førte til lavere gjennomføringsgrad, og at kvaliteten på disse studiene sannsynligvis 

ble noe redusert som følge av opptaksmengden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ser ut 

til å ha hatt en relativt stabil, men liten økning i gjennomføringsgraden på sine studier. Dette 

til tross for at deres opptakstall var størst. Uansett så har ingeniørfagene gjennom hele 

perioden hatt den høyeste gjennomføringsgraden på sine studenter (jfr. figur2.7).  

231
 

Figur 2.8 viser hele den statlige universitets- og høgskolesektorens (universiteter, statlige 

vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler) gjennomføringsgrad i tiden etter 

Kvalitetsreformen fram til 2010. Hvis vi mot all formodning hadde lagt kun dette diagrammet 

til grunn for vår vurdering av Kvalitetsreformen, ville vi kunne sagt at reformen har hatt en 

veldig positiv innvirkning på sektoren. Det er som vi har sett, selvfølgelig andre hensyn som 

det også må tas høyde for. Studentenes gjennomføring av studiene har vært viktig for de 

høyere utdanningsinstitusjonene. Tidligere høgskoledirektør ved HiO, Åsulv Frøysnes, 

poengterer viktigheten av å øke gjennomføringsgraden: Med det nye resultatbaserte systemet 

for finansiering så var det å få en gjennomsnittlig gjennomføring på under 50 studiepoeng til å 
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Merk: Statistikk gjelder kun universiteter, statlig vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. 
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«bikke litt over 50 veldig gunstig økonomisk.
232

 Kvalitetsreformen ser således ut til å ha hatt 

positiv påvirkning på studentenes gjennomføringsgrad, med det forbehold at det kan være 

mange andre faktorer og hendelser som har spilt inn i løpet av 2000-tallet. Universitets- og 

høgskoleloven av 2005 har, som vi skal se i neste del av oppgaven, har hatt stått for viktige 

endringer for sektorens institusjoner. Kanskje like viktige som Kvalitetsreformen var for 

universitets- og høgskolesektoren. Kvalitetsreformen fikk, ifølge Åsulv Frøysnes, derimot 

ikke den tyngden den kunne ha fått, og den fungerte ikke i den grad som var hensikten: «Den 

opprinnelige planen var at det skulle inngås en kontrakt mellom studenten og institusjonen, 

som forpliktet begge sider for at studiene skulle gjennomføres på den tiden som var 

fastsatt.»
233

 I neste del skal vi se at den nye universitets- og høgskoleloven innebar endringer, 

ikke bare i virksomheten til institusjonene, men også den interne organiseringen av 

universitetenes og høgskolenes styrende organer. 

Markedsføring 

Inntektene til institusjonene berodde altså i økende grad på hvor mange studenter som avla og 

bestod eksamener. Det ble på grunn av dette viktigere å markedsføre institusjonen, for å 

tiltrekke seg studenter til sin institusjon. Noen institusjoner brukte mer ressurser på dette enn 

andre. En høyere utdanningsinstitusjon som tok dette nye virkemiddelet i bruk, i et stadig mer 

omfattende omfang, var Universitetet i Oslo, som averterte for sin institusjon for å tiltrekke 

seg studenter. En kunne blant annet se kinoreklamer der Universitetet i Oslo presenterte seg 

selv for å tiltrekke seg studenter.
234

 Dette var således en konsekvens av det nye 

finansieringssystemet som prioriterte blant annet studentgjennomstrømning.  

Det var en tilsiktet økonomimodell som «forsterket markedsorienteringen, hvor konkurranse 

mellom institusjonene om studenter, produksjon av studiepoengresultater, vitenskapelig 

aktivitet og kvalitet ble svært viktig.»
235

 Virkemidlene til de aktuelle institusjonene for å 

hevde seg i denne konkurransen var imidlertid forskjellig. Slik som på UiO, hadde NTNU en 

ganske utstrakt bruk av markedsføring for å tiltrekke seg studenter. Blant annet fordi det var 

et nasjonalt universitet, og hadde mål om å trekke til seg studenter fra hele landet.
236

 Ved 

NHH var anseelsen, som vi så tidligere, spesielt viktig med for deres siviløkonomistudier. Et 
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233
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 Samtale med Trond Singsaas. Tidligere organisasjonsdirektør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet. Trondheim den 11.08.15. 
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studium som har trukket til seg studenter på grunn av sitt rykte som et godt, og kanskje noe 

«eksklusivt» studievalg. Ifølge tidligere assisterende direktør Kurt Petersen har det ikke vært 

noe behov på NHH for reklame, unntatt for de studiene som rettet seg mot utlandet. Han 

legger til at NHH, som er driftet av staten, ikke løper den samme risikoen som private 

institusjoner som tilbyr utdannelser lik NHH, slik som for eksempel BI. Private institusjoner 

er, som Petersen poengterer, nødvendigvis mer avhengig av en viss søkermasse hvert år for å 

ikke miste fortjeneste.
237

  

Oppsummering  

Uansett handlet det i større grad om det å få studentene til å gjennomføre, enn det å ta inn så 

mange studenter som mulig, som det ble påpekt ved alle de tre institusjonene, NHH, HiO og 

NTNU.
238

 Og fortjenesten, den kom to år etter: Hvis institusjonene økte 

gjennomføringsgraden et år, «fikk institusjonen en bonus, og bonusen kom to år etterpå.»
239

 

Likeledes var man nødt ta inn studenter for å kunne uteksaminere dem, men fokuset lå på at 

studentene gjennomførte. Kvalitetsreformen vektla å få studentene gjennom studiene, dette 

var således viktig for institusjonenes økonomi. At flere av studentene fullførte studiene sine, 

må sies å være en positiv utvikling. Og i den grad det var reformens fortjeneste, var dette et 

tegn på at reformdelens kvalitet, men også effektivitet, fungerte etter hensikten. Vi har sett 

andre utfall av Kvalitetsreformen. Reformen som, med nettobudsjettering, målstyring og 

resultatorientering, har vist forskjellige tendenser både når det kommer til institusjonenes 

virksomhet og departementets kontroll over denne, og når det gjelder konsekvenser for 

institusjonenes autonomi, men også med hensyn til universitets- og høgskolesektoren 

markedsorientering.   
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Del III 

Kapittel 4. Ny universitets- og høgskolelov – nye universitet- og 

høgskolestyrer – (ny) autonomi for universitet og høgskoler? 2005-2015  

 

Forrige del av oppgaven handlet i stor grad om hvordan Kvalitetsreformen tok mål- og 

resultatstyring, og særlig resultatstyringsaspektet, i de høyere utdanningsinstitusjonene til et 

nytt nivå. Denne delen ser på mål- og resultatstyringsprinsippet i sammenheng med loven for 

universiteter og høgskoler (2005), som fulgte Kvalitetsreformen, og som på mange måter 

lovfestet flere av elementene fra reformen. Som vi så i del 1 viste ikke universitets- og 

høgskoleloven fra 1995 de store tegn til mål- og resultatstyring. Her, i siste del av oppgaven, 

skal vi blant annet se på hvilke områder loven av 1995 var forskjellig fra universitet- og 

høgskoleloven av 2005. I del 1 så vi at universitetene tradisjonelt hadde hatt en autonom 

stilling i samfunnet (jfr. de humholdtske universitetsidealene), særlig med hensyn til forskning 

og faglig frihet. På grunn av dette har professorer tradisjonelt vært overrepresentert ved de 

ledende organene til universitetene, men vi skal i denne delen av oppgaven se hvordan dette 

forandret seg med Universitets- og høgskoleloven av 2005. Var det slik, som Tom 

Christensen hevder i boka Virksomhetsplanlegging. Myteskapning eller instrumentell 

problemløsning?, at den faglige kompetansen mister sin rolle i styringen av institusjonene og 

den faglige autonomien svekket?
240

  

Vi skal videre se i hvilken grad mål- og resultatstyring kom til uttrykk i loven av 2005. I 

tillegg til å se på hvilken måte universitets- og høgskoleloven kan fortelle noe om forholdet 

mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet. Hva kom til uttrykk 

gjennom loven med hensyn til universitetenes og høgskolenes autonomi, og 

kontrollmuligheter for departementet? Altså hvorledes universitets- og høgskoleloven viser 

institusjonell autonomi på den ene siden, kontra på den andre siden departemental kontroll i 

sektoren. Var forholdet preget av motsetninger, eller var intern institusjonell autonomi og 

departemental sektoriell kontroll to sider av samme sak? Om det i størst grad var det ene eller 

det andre, er en diskusjonssak. Blant de faktiske forholdene var lovens påvirkning på 

utdannings-, forsknings-, og kunnskapsvirksomheten til universitetene og høgskolene. 

Spørsmålet vi kan stille oss i denne sammenheng, var om fagstaben, forskere og undervisere, 

                                                           
240

Christensen: Virksomhetsplanlegging; 27-28.  



75 

 

påvirkningsmulighet på institusjonene de var ansatt i. Vi så i forrige del, om 

Kvalitetsreformen, hvordan samfunnskrav og tilpasning til studentenes studieønsker gjorde at 

markedsstyringsprinsippet ble mer framtredende ved utdanningsinstitusjonenes virksomhet. I 

hvilken grad kom de nye samfunnsinteressene og markedsstyring inn i den nye loven, og på 

hvilken måte påvirket dette de styrende og administrative delene av universitetene og 

høgskolene? Og følgelig, hvordan påvirket det den tradisjonelle institusjonelle autonomien til 

utdannings-, og forskningsinstitusjonene?  

Dette bringer oss over til siste del av masteroppgaven. Til slutt i oppgaven skal se på visse 

utviklingstrekk når det gjelder den faglige friheten til de ansatte ved de høyere 

utdanningsinstitusjonene. Dette vil skje i den neste delen, som er oppgavens konkluderende 

del. Her blir mine konklusjoner og refleksjoner rundt blant annet dette, som vi så i 

innledningen, dagsaktuelle tema, presentert. Slik jeg presiserte i innledningen, er det ikke min 

hensikt å bli en deltaker i den pågående debatten om faglig frihet. Jeg skal forsøke å holde 

meg utenfor spørsmål som: Hvorvidt idealene for forskning forsvinner, og om forskere 

fortsatt er uavhengige, kritiske og opptatt av de rent faglige sidene ved forskning, eller om de 

blir – som professor Svein Sjøberg hevder i en kronikk i Aftenposten – «kjøpt og betalt?»
241

 

Man bør kanskje ikke kaste seg inn i en slik debatt i en masteroppgave. Det er imidlertid 

likevel mulig å driste seg frampå med en vurdering av hvordan hensyn, slik som akademisk 

frihet, har blitt truet av andre hensyn, slik som markedets orientering rundt etterspørsel, profitt 

og kostnad. I denne delen skal vi se hvordan de mange hensynene vi finner i universitets- og 

høgskolesektoren kom til utrykk i den nye loven for sektoren, og i lovarbeidet i tiden før.  

Det vil bli rettet spesielt oppmerksomhet mot styrets rolle ved institusjonene, og vi ser på 

styresammensetning, styreoppgaver og føringer gitt til styret av den overordnede myndighet. 

Universitets- og høgskolestyrene har hatt en interessant utvikling både når det gjelder hvilke 

medlemmer styret består av og, når det gjelder styrets innflytelse, makt og ansvarsområde. 

Som vi skal se ønsket departementet å styrke rollen styret hadde som det øverst organet ved 

institusjonene, samtidig ble det gjort endringer i selve styresammensetningen. Hva innebar 

denne endringen for styrets virkemåte og beslutnings- og avgjørelseskraft, og hvilke type 

medlemmer besto de nye styrene av? Vi skal se at noen av utdanningsinstitusjonene valgte å 

gå over til en ny type organisering av institusjonens faglig og administrativ ledelse. Det ble 

mulig å gjøre et valg av organisasjonsform i den nye loven. Universitets- og høgskoleloven 
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åpnet for å velge mellom delt ledelse (valgt rektor), som var den tradisjonelle formen, og 

tilsatt ledelse (tilsatt rektor). Vi skal se nærmere på hva dette betydde for NTNU, som valgte 

denne organisasjonsformen. Hvilke fordeler og ulemper så man med dette systemet, der 

ledelsen ikke lenger var delt mellom en administrativ ledelse og en faglig ledelse? Var de 

faglig ansatte blitt et andrelag, som var blitt satt på benken, i et styre der de administrativt og 

eksternt tilsatte kunne spille ball om universitetets virksomhet og fremtid?  

Den nye loven: Utredningsfasen  

Ryssdal-utvalget 

I utredningsfasen av den nye universitets- og høgskoleloven ble den økende avhengigheten av 

markedsmekanismer ved disse viktige samfunnsinstitusjonene problematisert. Ryssdal-

utvalget, som leverte sin innstilling til Utdannings- og forskningsdepartementet i 2003, mente 

at slike samfunnsinstitusjoner ikke kunne styres ut i fra forretningsmessige prinsipper. 

Autonomien og selvstyret ved institusjonene måtte forvaltes med «god forankring i 

institusjonenes egne fagmiljøer, og [med] spesielt god innsikt i institusjonenes faglige 

virksomhet.»
242

 Det vi ser er altså en bekymring for autonomien og den faglige friheten ved 

utdanningsinstitusjonene, og at denne friheten kan bli truet hvis de forretningsmessige 

prinsippene i markedsstyring får en for stor plass ved universitetene og høgskolene. Det var 

altså ikke bare statlige pålegg og departemental styring som kunne svekke autonomien. Også 

fraværet av dette, sammen med en svakere faglig forankring i ledelsen, kunne føre til at 

autonomien gikk i en retning der kommersielle interesser tok over for det faglige. Som vi så i 

del 1 og 2, var markedsstyringsprinsippet synlig i universitets- og høgskolesektoren gjennom 

de høyere utdanningsinstitusjonenes tilbud, som fulgte studentenes etterspørsel. Dette så vi 

kom som følge av en større frihet for universitetene og høgskolene, blant annet til å opprette 

og nedlegge studieplasser. 

Departementet reduserte utover 2000-tallet den direkte innflytelsen over universitetene og 

høgskolene, og institusjonene fikk bedre mulighet for til å tilpasse studietilbudene til den 

enkelte institusjons behov. Det ble større frihet til å tilpasse studietilbudene, slik at det fulgte 

endringene i søkningen til studiene. Departementet skulle imidlertid fortsatt ha mulighet til å 

stille krav til studiekapasitet ved enkelte utdanninger, for å sikre rekrutteringen til bestemte 

yrkesgrupper.
243

 Dette bekreftes av økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU fra 2003, 
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Frank Arntsen. Ifølge ham fikk institusjonen i løpet av 2000-tallet videre rammer å jobbe 

innenfor av departementet, og kunne avgjøre selv hvor mange studieplasser som skulle 

opprettes. Departementet stilte likevel kapasitetskrav til visse utdanninger. Det gjaldt spesielt 

de mest kostbare utdanningene, her fikk universitetet en bestilling på antall studieplasser 

departementet ønsket opprettet ved institusjonen.
244

  

Den nye loven: Universitets- og høgskolestyrene 

 «Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten 

holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overenstemmelse med de lover, 

forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.»
245

 

Paragrafen er hentet fra universitets- og høgskoleloven fra 2005, og er således den første 

paragrafen i kapittel 9, som handler om universitets- og høgskolestyrene. Den nøyaktige 

samme ordlyden finner vi i loven fra 1995.
246

  Innledningen til kapitlet om styret var altså 

identisk i de to lovene. Det kan tolkes som at den overordnede tanken om styret som øverste 

organ, men samtidig presisert som underordnet departementet, var gjeldende i begge lovene. 

Styret har tradisjonelt vært det øverste strategiske organet ved de høyere 

utdanningsinstitusjonene, men det har variert i hvilken grad styret har hatt den reelle styringen 

ved institusjonene. Spørsmålet er om det som formelt sett har vært det øverste organet ved de 

høyere utdanningsinstitusjonene, har legemliggjort denne rollen også i praksis? Altså om 

styrets relative makt internt i institusjonene har hatt betydning for autonomien til 

universitetene og høgskolene. Som vi skal se har det vært en villet utvikling fra 

departementets side å øke styrets ansvar ved institusjonene. I den forstand har reformene i 

sektoren har hatt som formål å gjøre institusjonene mer effektive, kontrollerbare og 

ansvarlige.
247

 

Alminnelig instruksjonsmyndighet mot utdanningsinstitusjonenes faglige frihet … 

Som vi så i del 1 av mastoppgaven, så kunne man tolke lovparagrafen om styrets oppgaver 

dithen at den lot det være åpent for departementets instruksjonsmyndighet. Ifølge Jan 

Fridthjof Bernt, i hans Universitets- og høyskoleloven av 2005 – med kommentarer, er det 

imidlertid gode grunner for å tolke universitets- og høgskoleloven av 1995 på en annen måte. 

Han forklarer at man kunne forstå loven av 1995 som at staten, og dermed departementet, kun 

hadde instruksjonsmyndighet kun «i de sammenhenger hvor dette fremgikk av loven». Dette 

                                                           
244

 Samtale med Frank Arntsen. Økonomi- og eiendomsdirektør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet. Trondheim den 12.08.15. 
245

 Universitets- og høgskoleloven 2005; § 9-1.   
246

 Ny lov om universiteter og høgskoler av 1995; §4.1.   
247

 Hope & Rykkja, «Mer slagkraftige og effektive universiteter?» 



78 

 

på tross av at «det alminnelige utgangspunkt er at Kongen, og dermed departementet, har 

generell instruksjons- og styringsmyndighet overfor alle statlige institusjoner og organer, hvis 

ikke annet klart fremgår av lov.»
248

 Denne måten å forstå loven på ble imidlertid bestridt av 

departementet. Det ble av den grunn viktig for loven av 2005 å avklare spørsmålet om de 

statlige universiteters og høgskolers rettslige status, og særlig statens instruksjons- og 

styringsmyndighet.
249

 I Ryssdalutvalget ble det enighet om at det ikke ville være 

hensiktsmessig med en styringsmodell der departementet har generell instruksjonsmyndighet 

overfor de statlige høgskoler og universitet. Utvalget var videre samlet om å konstatere at det 

overordnede målet burde være at institusjonene var uavhengig staten i «sine faglige 

oppgaver».
250

 Både utvalgets flertall og mindretall var også av den samme oppfatning av at 

det ville vært «uakseptabelt om lovgivnings-, vedtaks-, eierstyrings- eller 

bevilgningsmekanismer» ble brukt til «å overstyre faglig frihet.»
251

 

…og universitets- og høgskolestyrenes rolle som institusjonenes øverste organ 

Selv om departementet hadde alminnelig instruksjonsmyndighet, var altså styret fra 2005 det 

«øverste organ ved institusjonen», slik det også sto i loven av 1995. Dette betyr at 

departementets instrukser måtte gis til styret, og ikke til noen underordnede organer eller 

enkelte tilsatte ved institusjonen, «og heller ikke til administrerende direktør eller tilsatt 

rektor.»
252

 Som vi skal se ønsket departementet gi universitetene og høgskolene ansvaret for 

sentrale deler av virksomheten. Ryssdalutvalgets flertall ville på sin side at statlige 

universiteter og høgskoler ble omgjort til egne rettssubjekter, kalt «statlige høyere 

utdanningsinstitusjoner (SHU)». Tanken var at de skulle bli selveiende institusjoner. På den 

måten ville ikke departementet i utgangspunktet kunne gi instrukser, da de med denne ikke 

ble regnet som eier av utdanningsinstitusjonene.
253

 Selv om universitets- og høgskoleloven 

ikke gikk så langt som utvalgets flertall med hensyn til institusjonenes selvstendighet, og selv 

om den opprettholdt departementets alminnelige instruksjonsmyndighet, så ble universitets- 

og høgskolestyrene skjøvet fram som øverste organ. Styret skulle blant annet føre tilsyn med 

den daglige ledelse av virksomheten, om denne lå hos administrerende direktør, eller tilsatt 

rektor.
254
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Det vi ser var altså en fastsetting av styret som det øverste ansvarlige organet, i den nye loven 

av 2005. I loven fra 1995 fantes ikke paragrafen som handler om styrets tilsyn med daglig 

ledelse. Selv om også denne loven vektla styrets ansvar og delegasjon av myndighet, var 

denne rollen tydelig mer framtredende i loven fra 2005.
255

 Altså førte den nye loven til en 

konsolidering av makten i styret. Det vi ser er et departement som, på 1990-tallet, ville verne 

om den institusjonelle autonomien til universitetene og høgskolene. I tillegg var det et ønske 

fra departementets side å unngå det parlamentariske ansvaret for alle sidene ved 

utdanningsinstitusjonenes virksomhet. Nettopp på grunn av den alminnelige 

instruksjonsmyndigheten departementet hadde overfor institusjonene, ønsket man at 

statsråden ikke skulle ha ansvaret for alle sidene ved virksomheten.
256

  Dette ville i tillegg ta 

noe av ansvaret for utdanningsinstitusjonenes virksomhet bort fra departement, da den da ikke 

ville hatt direkte kontroll over institusjonen, og dets avgjørelser. Dette kan også ses på som en 

grunn til at departementet ville gi større ansvar til styret. Etter hvert ble det således krav om at 

styremedlemmer skulle være med på etatsstyringsmøter.
257

 

Etatsstyringsmøtene 

Administrasjonsansatte ut, styremedlemmer inn 

Referatene fra etatsstyringsmøtene viser oversikt over hvilke personer som var på møtene, 

samt hvilke roller de hadde ved departementet og utdanningsinstitusjonene. Hvis vi 

sammenlikner referatene fra de tre institusjonene fra 2005 og 2010, så ser vi at det i 2005 var 

utelukkende personer fra administrasjonen, i tillegg til rektor, men ingen styremedlemmer. I 

2010 var derimot styret sterkt representert på etatsstyringsmøtene, samtidig var antallet 

direktører og andre ansatte fra administrasjonen ved institusjonen sterkt redusert.
258

 Det vi ser 

er altså at det var en utskiftning av aktørene som har kontakt med departementet, og hvem 

som dermed skulle rapportere til departementet. Senere skal vi se hva som skjedde da de 

administrativt ansatte ikke lenger var tilstede på etatsstyringsmøtene. Møtene kunne til tider 

være preget av detaljerte spørsmål om institusjonenes virksomhet, og da var det ikke lett å 
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svare, for eksempel om økonomiske forhold, hvis ikke økonomidirektør var tilstede på 

etatsstyringsmøtene.  

Både ved NHH og NTNU ble det således påpekt at rapporteringen til og samarbeidet med 

departementet forandret seg gjennom 2000-tallet. Som rektor ved NTNU i perioden 2002-

2005 var Eivind Hiis Hauge skuffet over den årlige, direkte kontakt med departementet. 

«Viktige strategiske spørsmål fikk altfor liten oppmerksomhet til fordel for relativt allslags 

mer eller mindre perifere detaljer.»
259

 Frank Arntsen, som har vært økonomi- og 

eiendomsdirektør ved NTNU siden 2003, forteller om etatsstyringsmøtene i starten av hans tid 

ved institusjonen: «I starten opplevde vi at det var opp til 20 saksbehandlere fra 

departementet. Saksbehandlere som hver og én stilte spørsmål i henhold til sitt eget 

fagområde.»
260

 Den samme opplevelsen hadde de i administrasjonen ved NHH og Jan I. 

Haaland forteller at etatsstyringsmøtene på et tidspunkt var svært detaljorientert, men ble etter 

hvert «mer overordnet, mer framoverskuende og mer fokusert på institusjonenes utvikling».
261

 

Det samme gjaldt rapporteringen til departementet. Ifølge Haaland opplevde de ikke 

rapporteringskravet til departementet som overveldende eller detaljorientert, det ble heller et 

større oppmerksomhet om kvaliteten på det som skulle rapporteres; på de overordnede, 

strategiske spørsmålene.
262

  

En undersøkelse gjort blant lederne av utdanningsinstitusjonene (direktører og rektorer) i 

2004 viste at de fleste av de som ble spurt var fornøyd med betingelsene de hadde fått til å 

lede institusjonene etter Kvalitetsreformen. Forfatterne av rapporten som evaluerer 

Kvalitetsreformen fortsetter: «Dersom det å lede er å foreta valg og ha mulighet til å gjøre 

valg, tyder dette på at Kvalitetsreformen ikke har innskrenket ledernes muligheter på dette 

området.»
263

 Videre viser undersøkelsen at lederne opplever handlingsrommet som bedre etter 

reformen.
264

 «Her er det interessant å merke seg at de ansatte er av en annen oppfatning når de 

svarer på det samme spørsmålet om handlingsrommet for å lede deres egen grunnenhet. Så 

mange som 42 prosent hevder at handlingsrommet/autonomien for grunnenheten har blitt klart 

mindre. Rapporten oppsummerer således ledernes autonomivurderinger: «Vi kan allerede nå 

stille spørsmålet om vi her ser konturene av en modell, der noe av det økte handlingsrommet 
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institusjonslederne opplever, er knyttet til at de har tettere og sterkere kontroll over 

grunnenhetene, som på sin side derfor opplever at de taper frihet.»
265

 Forfatterne av rapporten 

konkluderer med at om dette tyder på at det ble økt handlingsrom for ledelsen på 

institusjonsnivå, altså for institusjonsstyrene og administrasjonen, så ble autonomien redusert 

på lavere nivå.
266

 Senere skal vi se at ansvarsstrukturen innad i NTNU på mange måter ble 

snudd med det nye systemet med tilsatt ledelse. Og dette fikk konsekvenser for de lavere 

nivåene i universitetene og høgskolene, fakultet og institutt.  

Organiseringsform, ledelsesform og styresammensetning – Eksterne 

styremedlemmer 

Den nye loven var slik at styret selv kunne bestemme at man ønsket et flertall av eksterne 

styrerepresentanter.
267

 Institusjonene kunne således beslutte å sette hele styringen ut til 

personer som kom utenfra.
268

 Ryssdagutvalget mente også at institusjonene selv måtte kunne 

fastsette sin egen organisering.
269

 I tråd med dette åpnet loven for å velge mellom enhetlig 

eller delt ledelse. NTNU valgte enhetlig ledelse med tilsatt rektor som styreform.
270

 Et annet 

grep for å aktivisere styret var å få flere eksterne styrerepresentanter inn i styret. Dette var et 

ytterligere forsøk på ansvarliggjøring av styret med hensyn til driften av institusjonen. I 

tillegg til å velge den nye ledelsesformen, endret NTNU struktur i 2006; da var fire av de 

elleve styremedlemmene eksterne.
271

 Før den nye universitets- og høgskoleloven fra 2005, var 

det slik at universitetsdirektøren hadde direkte rapporteringsplikt til departementet ved siden 

av styret. Tidligere kunne dermed universitetsdirektøren gå direkte til departementet utenom 

styret, og få en instruks eller vurdering derfra, hvis direktøren mente at styret gjorde vedtak 

som var skadelig for institusjonen.
272

  

Dette endret seg med den nye universitets- og høyskoleloven. Betydningen av denne 

bestemmelsen ble sterkt redusert med loven i 2005. Med denne loven fikk departementet 

generell instruksjonsmyndighet i alle saker som ikke gikk under unntaket i paragraf 1-5 nr. 1, 

som konstaterer at styret er det øverste organ «ved institusjonen» (med den følge at 
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departementets instrukser må gis til styret, og ikke kan gå utenom det).
273

 Departementet 

trengte derfor ikke lenger henvendelse fra rektor, styre eller direktør for å vurdere lovligheten 

til vedtak tatt av styret. Den generelle instruksjonsmyndigheten innebar at departementet i 

prinsippet kunne ta opp «en hvilken som helst avgjørelse ved institusjonen til vurdering og gi 

instruks om omgjøring av denne innenfor de rammer som er angitt i Forvaltningsloven § 35, 

eller gi instruks om fremtidige avgjørelser.»
274

 Ryssdalsutvalgets flertall var, som vi så, for en 

relativt vid forståelse av universitetene og høgskolenes autonomi. Ryssdalsutvalgets sto 

samlet mot enhver form for overstyring fra departementets side av den faglige friheten.  Når 

det gjaldt det samlede utvalget var det imidlertid heller ikke bare den faglige autonomi det var 

enighet om. Også når det kom til den administrative delen av virksomheten, ble behovet for 

uavhengighet understreket.
275

 Tidligere var det på mange måter slik at universitetsdirektøren, 

som hadde ansvaret for den administrative delen, kunne bli sett på som departementets 

representant. Rektor på sin side var universitetets eller høgskolens representant. 

Tilsatt ledelse: Fag og administrasjon integrert? 

Dette kunne endre seg med ledelsesformen med tilsatt rektor. NTNU er et interessant 

studieobjekt i vårt tilfelle, da universitetet la om til et system med tilsatt ledelse, altså tilsatt 

rektor som var øverste administrative leder, og som hadde oppgavene som en rektor. Samtidig 

fikk man en ekstern styreleder, utpekt av departementet.
276

 Det er interessant fordi enhetlig 

ledelse gir en annen mulighet til koordinering av interessene ved institusjonen. Begrepet 

hadde kommet fra Storbritannia, som allerede på 1980-tallet begynte å se på enhetlig ledelse 

som et virkemiddel for å avlaste faglig leder, og på den måten styrke den faglige ledelsen. 

Tanken var at de ulike avdelingenes ledere skulle være både faglige og administrative. 

Samtidig ble de administrative egenskapene til lederne tillagt større vekt enn de faglige. 

Enhetlig ledelse innebar altså at én leder var ansvarlig for hele virksomheten på sitt nivå. I 

tillegg til at den administrative og den faglige ledelsen ble samlet.
277

  

Den administrative delen ved universitetet ble gjennom dette også mer integrert i de faglige 

sidene ved virksomheten, dels på grunn av at den administrative og faglige ledelsen blir 

samlet i en og samme person, i den tilsatte rektoren. Og dels på grunn av at man på denne 

måten i større grad vil kunne samkjøre strategi og ressurs, noe vi kommer tilbake til. Og sist, 

men ikke minst, ble det større sannsynlighet for kommunikasjon og samarbeidsvilje mellom 
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administrativ og faglig ledelse. Paradoksalt hadde det samme argumentet som ble brukt for 

enhetlig ledelse, å avlaste faglig leder og dermed styrke den faglige ledelsen, blitt brukt for 

delt ledelse da dette ble innført.
278

 En kan derfor spørre seg hvilken av disse typer ledelse som 

best styrker faglig ledelse. Det som også er interessant, er at denne styringsmodellen var i 

utgangspunktet den opprinnelige modellen, tenkt for de høyere utdanningsinstitusjonene. 

Styringsmodellen var altså foretrukket av departementet. Det ble imidlertid ut i fra ulike 

begrunnelser med hensyn til institusjonenes ulikhet bestemt at ordningen med todelt ledelse, 

og valgt rektor fortsatt skulle være et alternativ å velge for institusjonene.
279

  

Omleggingen til tilsatt rektor var et valg man gjorde internt i institusjonen, for etter loven i 

2005 kunne som sagt universitetene og høgskolene, som nå var formelt likestilt, velge 

organisasjonsform. Dette krevde to tredjedels flertall, som sannsynligvis kom av at man 

ønsket at institusjonene gjorde et gjennomtenkt valg om å bytte ledelsesform.
280

 Også når det 

gjaldt fastsettelsen av den interne organiseringen ved virksomheten var det styret som satt 

med ansvaret, imidlertid på en måte som sikret «at studentene og de ansatte blir hørt.»
281

 

Ansatte i undervisnings- og forskerstillingene og studenter fikk altså uttrykke sine meninger 

overfor styret, spørsmålet er i hvilken tyngde meningene fikk i styrebeslutningene. Uansett 

hadde de faglig ansatte og studentene fått en svekket posisjon i utdanningsinstitusjonenes 

styringsorganer, med henholdsvis to og tre av til sammen elleve styremedlemsplasser.
282

 

Det er mulig å se et annet motiv for en styresammensetting der de faglig og vitenskapelige 

ansatte hadde mindre innflytelse. De fagansatte har tradisjonelt vært de som har motsatt seg 

endringer og reformprosesser i størst grad innad de høyere utdanningsinstitusjonene. De 

administrasjonsansatte har vanligvis vært mer støttende til slike prosesser.
283

 Det er derfor 

nærliggende å tenke at hvis departementet ville ha endringer i universitetene og høgskolene, 

så var det større sannsynlighet for å få aksept for endringsforslagene i et universitet- eller 

høgskolestyre med flere administrativt ansatte og eksternt ansatte, enn et styre dominert av 

fagansatte. Spørsmålet er derimot hva som skjer hvis de fagansatte ikke lenger har den samme 

viktige rollen som tidligere, og når andre eksterne utenforstående interesser får større 

innflytelse. Hvilke interesser fikk innpass ved de høyere utdanningsinstitusjonene, og hvilken 

betydning hadde dette for institusjonenes virksomhet: Studiene, undervisningen og 
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forskningen? Hvor lå lojaliteten til universitetene og høgskolene? Lå den hos studentene, hos 

de ansatte, hos de underliggende enhetene (fakulteter og institutt), eller var lojaliteten i større 

grad enn tidligere til samfunnet, markedet? Vi skal se at selve ansvarsstrukturen ble snudd 

opp ned internt i de høyere utdanningsinstitusjonene, og at departementet på mange måter 

fikk en ny lojalitet innenfra institusjonene. 

Tilsatt ledelse: Ansvarsstruktur snudd opp ned? 

Et utfall av systemet ved NTNU, med tilsatt ledelse, var at hele ansvarsstrukturen internt i 

institusjonen ble snudd opp ned. Da rektor ble ansatt av styret, ble også dekaner som tidligere 

hadde blitt valgt fra sitt fakultet ansatt av rektor. Videre så ansatte dekanen instituttstyret. 

Derfor hadde ikke dekanene lenger sitt mandat fra fakultetet, og instituttstyret hadde ikke 

lenger sitt mandat fra instituttet. Dermed ble instituttstyret ansvarlige overfor dekanen, 

dekanen overfor rektor og rektor overfor styret.
284

 Tidligere hadde dekanen sitt mandat fra 

fakultetet, og de kjempet for saker på vegne av fakultetet som hadde valgt dem. Det samme 

skjedde med instituttstyret som ble valgt av instituttet. Nå ble denne ansvarsskjeden snudd 

opp ned. Lederen i det nye systemet var altså tilsatt av departementet og på den måten ble 

ansvarsskjeden snudd. Legitimiteten kom dermed ovenfra i større grad enn nedenfra, og 

lojaliteten lå hos dem som har ansatt lederen, altså departementet. Det ble således en direkte 

linje fra departementet øverst som gikk helt ned til det laveste nivået i universitetet, 

instituttene. Dermed blir mulighetene for innflytelse og medbestemmelse nedenfra svekket.
285

  

Det vi ser er altså universitet- og høgskolestyrer som satt på toppen av institusjonen og styrte 

med instrukser gitt av departementet. Departementet ville ha et styre som kunne ta tøffe 

avgjørelser for institusjonen, på en måte som likner den måten et styre i aksjeselskap tar 

beslutninger. Et aksjeselskap er bundet av pålegg fra generalforsamlingen – mye på samme 

måte som universitet- og høgskolestyrer er bundet av pålegg fra departementet. Gjennom en 

slik tilnærming er ikke skillet mellom offentlige og private organisasjoner vesentlig, og en 

kan sammenlikne de høyere utdanningsinstitusjonene med andre organisasjoner der målet er å 

oppnå gode resultater på en effektiv måte.
286

 Rektorrollen har, som vi så, også gjennomgått en 

dyptgripende forandring. Rektoren var ikke lenger først og fremst utdanningsinstitusjonens 

representant som skulle kjempe for institusjonen og dens interesser, men ble heller i større 

grad Kunnskapsdepartementets representant med mandat fra, og lojalitet til, departementet. 
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Og med inntoget av eksterne representanter i styret, var ikke lenger styret et kollegium av 

fagpersoner/professorer, som skal kjempe for universitetets eller høgskolens interesser overfor 

utenforstående interesser. Autonomien ble altså utvannet, til tross for forsøket på å 

desentralisere virkemidlene for å oppnå resultatene ved hver enkelt institusjon. I tillegg til 

målformuleringen, som også ble desentralisert, men dette hadde således liten virkning da 

departementets og eksterne aktørers interesser, i større eller mindre grad hadde, «tatt over» de 

styrende organene.  

Universitets- og høgskolestyrene og samfunns- og markedsperspektivet 

Kunnskapens «brukbarhet» 

Hvis institusjonen hadde et internt styre uten eksterne representanter, kunne en imidlertid 

risikere at styret ble en «kamparena for interne oppgjør».
287

 Universitets- eller høgskolestyret 

kunne bli så innadrettet at man ikke så det større bildet.  Fokuset kunne bli for mye på interne 

forhold, på en måte som gikk utover de andre oppgavene de høyere utdanningsinstitusjonene 

hadde som viktige samfunnsaktører. Som ekspedisjonssjef Toril Johansson forteller var en 

viktig grunn til departementets åpning for ekstern representasjon ved universitets- og 

høgskolestyrene å sørge for at det samfunnsmessige perspektivet kom inn i 

utdanningsinstitusjonene – at høgskolene og universitetene ikke glemte sine roller som 

sentrale aktører i samfunnet.
288

 Når de høyere utdanningsinstitusjonene blir mer 

samfunnsorientert skjer det et skifte i hva slags type kunnskap som blir en del av utdanningen 

ved utdanningsinstitusjonene, altså det som er mest formålstjenlig for samfunnet blir sett på 

som viktigere.
289

 Det er altså et skifte, slik vi så i del 1. Et skifte fra det tradisjonelle mål-

middel synet på kunnskapservervelse, der ikke bare ervervelsen av kunnskap skal være mål-

middel-rasjonell, men kunnskapen skal også tjene som middel til å nå andre mål.
290

 Mer 

praktisk, profesjonell og «brukbar» kunnskap, blant annet en utbredelse av 

samfunnskunnskap, får, ifølge Tom Christensen, større innpass i det nye 

kunnskapsbegrepet.
291
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Ikke-akademiske begrunnelser for institusjonenes avgjørelser 

Et tredje utfall av markedsorienteringen blir påpekt av Christensen i University governance 

reforms: potential problems. Han viser til utviklingen vi har beskrevet og utleder en videre 

konsekvens av den nye «organisatoriske fleksibiliteten» til universitetene. Det er ikke bare en 

fleksibilitet og tilpasningsvilje til studentenes studieønsker, det har utviklet seg et enda mer 

fleksibelt forhold til samfunnet. Utdanningsinstitusjonenes kontakt med utenforstående og 

private aktører, gjør at institusjonene kan hente ressurser for virksomheten fra flere kilder.
292

 

Da man samtidig i forbindelse med Kvalitetsreformen gikk over til nettobudsjettering, ble det 

større mulighet for universitetene og høgskolene til å omdisponere inntektene. For budsjettet 

for 2010 kunne institusjonene «disponere eksterne inntekter fullt ut til sitt formål […]. 

Institusjonen disponerer eventuelt positivt årsresultat».
293

 Og videre ble det gitt fullmakt til å 

opprette og eie aksjer i selskaper.
294

 Det vi altså ser er en markedsretning som befestet seg i 

de høyere utdanningsinstitusjonene, og markedsstyringsprinsippet blir en viktigere del av 

styringen av institusjonene. Private aktører får foten innenfor utdanningsinstitusjonene, 

samtidig som andre mister sin posisjon. 

Det har således utviklet seg et system der færre og færre professorer har innflytelse til fordel 

for administrative aktører, midlertidige personale og utenforstående aktører. Dette fører igjen 

til at avgjørelsene blir mer uforutsigbare og til at ikke-akademiske begrunnelser for 

avgjørelsene blir viktigere.
295

 Beslutningene blir tatt på bakgrunn av andre mål for 

virksomheten enn de faglige, altså effektivitetsmål som er overveiende kvantifiserbare. Mål- 

og resultatstyring i offentlig sektor har dermed beveget seg i retning av den private sektors 

måte å drive mål- og resultatstyring. En måte der målformuleringen bestemmes av, og 

resultatene avhenger av, markedet. Utover 2000-tallet ble markedsstyring en stadig større del 

av offentlig sektor, også for universitets- og høgskolesektoren. Og som vi så i forrige del av 

oppgaven var Kvalitetsreformen og den nye finansieringsmodellen viktige grunner til dette.  

Med det nye systemet ble det viktigere også for offentlige instanser å opparbeide seg et godt 

omdømme for å tiltrekke seg «kunder» eller «brukere» i et marked. Universitetene så i større 

grad sin oppgave å etterkomme/betjene studentenes behov. Utdanningsinstitusjonene tok seg 

av flere sider ved studentenes tilværelse, blant annet ved å endre undervisningsmetoder etter 
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studentenes tilbakemeldinger, i tillegg til å gi boligtjenester, barnepass og helsetjenester.
296

 

Studentenes medvirkning i utviklingen av undervisningsmetodene var således en så viktig del 

av kvalitetssikringen av undervisningen, at loven krevde at studentevalueringer skulle inngå i 

systemet for kvalitetssikring.
297

 For det første kan en se at budsjettildelingen avhang av 

resultatene (derav resultatstyring), og for det andre var en konsekvens av denne 

tildelingsmåten et konkurrerende marked av høyere utdanningsinstitusjoner (derav 

markedsstyring). Konkurransen lå i det å tiltrekke seg flest studenter til institusjonen. Dette 

førte til markedsliknende strategier for å tiltrekke seg flest og best studenter. Blant annet 

kunne en etter hver se kinoreklamer der Universitetet i Oslo presenterte seg selv for å tiltrekke 

seg studenter.
298

 Reklame ble således et viktigere middel for høgskolene og universitetene for 

å promotere seg selv og sin virksomhet. Utviklingen gikk i retning av at synlighet i markedet 

var avgjørende for utdanningsinstitusjonenes inntekter. Skolene konkurrerte om kundene 

(studentene), og departementet betalte (tildelte) i samsvar med institusjonenes resultater på 

antall studenter.  

Hvem var de eksterne representantene? 

Andelen eksterne styrerepresentanter kan ha ført til et dempet konfliktnivå internt, på en 

annen side kan det også ha ført til at den reelle autonomien til institusjonen svekkes. I alle fall 

er den faglige representasjonen ved de høyere utdanningsinstitusjonene blitt svekket. Den 

administrative delen ved høyskolene og universitetene blir større, og den har får mer 

innflytelse i forhold til fagstaben.
299

 Uansett vil andelen administrative medlemmer i styret 

nødvendigvis skifte fokuset for styret fra de faglige hensyn i retning mot mer administrative 

og resultatrettede hensyn, og kanskje i retning økonomiske profitthensyn. Ved loven for 

universitet og høgskoler i 1995 skulle flertallet av styrets medlemmer bestå av tilsatte i 

undervisnings- og forskningsstilling, som vi så i del 1.
300

 Med en slik styresammensetning var 

agendaen nødvendigvis preget av de faglige spørsmålene. Som vi så var de eksterne 

styremedlemmene i mindre grad påvirket av de interne forhold, og kunne dermed brukes av 

departementet til å gjennomføre tøffe tiltak.  

Etatsstyringsmøtene besto, som vi så av en økende andel styremedlemmer. Når disse 

styremedlemmene i økende grad ble representert av eksterne medlemmer, ble 
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kommunikasjonen mellom departement og institusjon preget av dette. Etatsstyringsmøtene 

var en sentral del av styringssignalene til universitet og høgskoler, og poenget i denne 

sammenhengen er at hvis styret i større grad besto av eksterne medlemmer, så ville 

departementets styringssignaler bli tatt i mot, og implementert, på en måte som ikke tok 

hensyn til universitetet eller høgskolens interne forhold. I det minste ikke på samme måte som 

de fagansatte i de interne fakultet og institutt. De medlemmene i universitets- og 

høgskolestyrene som hadde sitt mandat fra fagmiljøene i institusjonen var nødvendigvis mer 

opptatt av det faglige, samt blant annet trivsel og godt studiemiljø, sannsynligvis mer enn det 

de eksterne styremedlemmene var. De eksterne ville være mer opptatt av det som skaper 

målbare resultater. I tillegg har hver utdanningsinstitusjon sin særegenhet, og hvis 

målformuleringen og iverksettelsen av tiltak for å nå målene blir gjort av noen uten kjennskap 

til den aktuelle institusjonen, er det fare for at målene og tiltakene ikke passer den enkelte 

institusjon.   

Ansvarliggjøring av styret: Hvilket ansvar? 

Ansvarliggjøringen av styret førte til at man i større grad en tidligere kunne samkjøre strategi 

og økonomi. Som det står i universitets- og høgskoleloven (2005) er en av de fremste 

oppgavene til styret å «trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og 

forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet».
301

 Samtidig skal styret fastsette mål og 

resultatkrav og ha ansvaret for «institusjonens økonomiske ressurser og eiendom».
302

 Styret 

fikk altså mer ansvar for driften av institusjonen, og dermed det økonomiske. Således kunne 

styret utøve strategisk ansvar over institusjonens ressurser, og da i sammenheng med 

institusjonens virksomhet. Det kunne utforme planer med de økonomiske midlene til å 

gjennomføre planene for virksomheten. Som økonomidirektør Frank Arntsen forklarer, var 

det da han startet i 2003 liten eller ingen sammenheng mellom strategi og budsjett: 

«Budsjettet ble lagt fram på den ene siden og strategien lagt fram på den andre siden og det 

var ingen kobling mellom ressurs og strategi.»
303

 Ansvarliggjøringen av styret førte altså til en 

koordinering av de to sidene av driften, og det samlet kontrollen over ressurs og strategi i 

styret. Og ifølge Arntsen økte det betraktelig den innflytelsen institusjonene hadde over sin 

egen drift og mulighet til å oppnå de resultater som var blitt satt som mål.
304
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Detaljert rapporteringssystem 

Ved NTNU var det imidlertid ifølge Torbjørn Digernes og Trond Singsaas et problem at det 

parallelt med ønsket om å ansvarliggjøre styret, ble et økende detaljpreget 

rapporteringssystem overfor departementet. Ved etatsstyringsmøtene med departementet ble 

det spurt etter detaljert informasjon fra styremedlemmene, som ikke hadde kompetansen til å 

svare på spørsmålene. Tidligere var det universitetsdirektøren som hadde direkte kontakt med 

departementet, sammen med rektor. Dialogen om de administrative oppgavene og 

styringsmekanismene ble i hovedsak stilt til universitetsdirektøren den gangen NTNU hadde 

valgt ledelse, rektor hadde ikke den samme innsikten i det administrative.
305

 I det nye 

systemet med delt ledelse og tilsatt rektor var det i hovedsak økonomi- og eiendomsdirektøren 

som fikk ansvaret med å utforme rapporten som gikk til departementet, men det var styret 

representert ved bl.a. styreleder som deltok på etatsstyringsmøtene. Styreleder hadde heller 

ikke kapasitet til å sette seg inn i detaljer og måtte derfor henvise til rektor, som var tilsatt og 

hadde ansvaret for den administrative delen ved NTNU, etter det nye systemet.
306

  

Vi må imidlertid ikke glemme at Arntsen, Digernes og Singsaas har vært en del av den 

voksende administrative delen ved universitetet, og har dermed sitt syn på utviklingen. Et syn 

som sannsynligvis er nærmere den oppfatning av at administrasjonens innflytelse, også 

gjennom styrene, heller bør økes enn å reduseres. Som vi har sett fikk administrasjonen større 

og større innflytelse i forhold til fagstaben på mange områder av driften ved de høyere 

utdanningsinstitusjonene.
307

 Det er derfor mulig å se på departementets forsøk på skyve 

universitets- og høgskolestyret fram i institusjonene som en måte å balansere innflytelsen til 

administrasjonen. Uansett ser vi at styrets rolle blir stadig viktigere. 

Ansvarliggjøringens påvirkning på de nye styringsprinsippenes tilslutning 

Styret fikk flere oppgaver som var omfattende, detaljerte og tidkrevende. Styret fikk således et 

større og større ansvar, sammen med et større handlingsrom.  Blant annet skulle 

styremedlemmene vedta studieprogramporteføljen, og det tok tid da det ifølge loven skulle 

være en beskrivelse av en viss størrelse for hver utdanningsplan.
308

 Dette betydde at styret 

måtte vedta et stort antall studieprogram, og det var «nesten umulig å utøve strategisk ansvar 
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på 200 studieprogrammer.»
309

 Dette på tross av et ønske fra styret om å få slippe unna 

detaljnivået, og heller fokusere på sin rolle som øverste strategiske organ. Ifølge Trond 

Singsaas var det på NTNU fram til 2012 liten interesse for tildelingsbrevene i styret da det ble 

lagt fram til orientering, det var gjerne når det nærmet seg etatsstyringsmøtene at interessen 

økte, fordi man ville lese seg opp til møtet. Ifølge Singsaas fikk styret flere eksterne 

medlemmer, men hadde fortsatt ifølge Singsaas en medlemsandel som hadde sitt mandat fra 

miljøene innad i institusjonen. Ansvarliggjøringen av styret bidro derfor til en økende 

tilslutning til de nye styringsprinsippene. Torbjørn Digernes, som var rektor ved NTNU fram 

til 2013, forklarer at systemet med tildelingsbrev fikk større legitimitet og større tilslutning 

ved institusjonen, da det ikke lenger bare var noe den administrative delen og 

universitetsdirektøren holdt på med.
310

  

Som vi så tidligere tok medlemmer fra styret over for administrativt ansatte som deltakere på 

etatsstyringsmøtene. Det ble således større interesse for tildelingsbrevene som følge av at 

rektorrollen ble mer aktiv i det nye systemet. Argumentasjonen for innføring av enhetlig 

ledelse var at toppledelsen ville bli samlet og styrket med tilsatt rektor, dermed ville styringen 

av institusjonen bli mer effektiv.
311

 I dette systemet var rektor og universitetsdirektør samme 

person, dermed fikk man autoriteten som fulgte med rektorrollen. Samtidig ble styret mer 

aktivt dratt inn som prosessdeltaker og som ansvarlig for tildelingsbrevet.
312

 Samtidig ble en 

del av oppgavene som universitetsdirektøren tidligere hadde hatt fordelt mellom en 

organisasjonsdirektør og en økonomi- og eiendomsdirektør, noe som lettet arbeidsmengden til 

den nye rektoren.
313

  

«Kunnskapsøkonomi» og offentlig myndigheters behov for å kontrollere 

universitets- og høgskolesektoren 

Det ble også et internasjonalt marked der de høyere utdanningsinstitusjonene ble en aktør i det 

internasjonale markedet av studenter, forskere og forskningsprosjekter, som vi så vidt har 

behandlet tidligere i oppgaven. Europeiske universiteter har blitt tjenesteytende bedrifter i et 
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konkurrerende marked, ifølge Christensen.
314

  Det utvikler seg dermed en såkalt 

kunnskapsøkonomi, der utdanningssystemets institusjoner i stadig større grad blir en deltaker 

i denne økonomien.
315

 Dette kom i stor grad av at institusjonene i økende grad ble integrert i 

samfunnet, og ble påvirket av aktører utenfor institusjonene. Universitetene ble også stadig 

mer avhengig av ekstra ressurser fra offentlig eller private aktører, dette var en grunn til 

eksterne aktørers økende innflytelse på de høyere utdanningsinstitusjonene. Videre får de 

offentlige myndigheter en mer aktiv og endrende politikk mot universitetene.
316

  

Internasjonalisering ble dermed et hyppigere repetert tema i sektoren og ved institusjonene, og 

fra departementet side kom det til uttrykk gjennom tildelingsbrevene til institusjonene. Nå ser 

vi at dette blir lovfestet som et av formålene til de høyere utdanningsinstitusjonene; loven 

skulle legge til rette for at institusjonene skulle kunne tilby høy internasjonal kvalitet.
317

 Som 

vi kan lese av punktet som omtaler internasjonalisering i tildelingsbrevet til NTNU, var det et 

viktig mål å legge til rette for tilreisende studenter. Og lærere/forskere ble omtalt som et 

viktig ledd i forbindelse med internasjonalt samarbeid, tiltakene som ble nevnt var «til dømes 

skaffe husvær, god informasjon, fadderordningar og andre tiltak av sosial karakter.»
318

 

Ved NHH hadde det internasjonale samarbeidet blitt godt etablert i god tid før 

Kvalitetsreform, og ny universitets- og høgskolelov. Kurt Petersen var tidligere assisterende 

direktør ved NHH, og har hatt lang fartstid, som ansatt gjennom 38 år, i den statlige 

vitenskapelige høgskolen. Ifølge Petersen hadde det, blant annet på grunn av at de hadde et 

vel etablert internasjonalt nettverk som de kunne utnytte, blitt satset på internasjonalisering i 

flere år før reformen.
319

 Dette hadde mye av årsaken sin i økonomistudiets karakter; 

økonomistudiene liknet i stor grad på hverandre over landegrensene. Dette førte til den tette 

sammenkoblingen med de utenlandske studiene og et godt internasjonalt nettverk, ifølge 

Petersen.
320

 

Endring i målstrukturen i 2012 

Det var en viktig endring i 2011-2012 da departementet la om målstrukturen. Denne 

endringen var svært viktig, for nå ble det en betydelig reduksjon i antall styringsparametere, 
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og i tillegg ble også delmålene (virksomhetsmålene) fjernet.
321

 Det ble etter dette lagt større 

vekt på institusjonenes selvstyre og eget ansvar for målformulering der departementet tok på 

seg rollen som en kontrollør av målene.
322

 Ifølge Jan I. Haaland, tidligere rektor ved Norges 

Handelshøyskole, var denne endringen i 2011-2012 betydelig for institusjonene. 

Departementet gikk over til mer overordnede mål som var felles for det meste av sektoren, 

med en klar oppfordring til institusjonene selv å utforme sin egen målstruktur. «Tanken med 

det var å ha noen klare mål for sektoren, men at hver institusjon skulle finne sin plass, få sine 

mål inne i dette bildet. Departementet anerkjente at institusjonene selv var de beste til å 

fastsette målene, men i klar dialog med departementet.»
323

 

I tildelingsbrevene kan vi se endringer i målstrukturen rundt det nye tiåret, og i 2012 skjedde 

det en viktig endring i strukturen. Ved å sammenlikne årene 2009 og 2010 kan vi se en 

betydelig nedgang i antall virksomhetsmål. Begge årene var det fem sektormål, men når det 

kommer til virksomhetsmålene så var det hele 22 virksomhetsmål i 2009 var antallet redusert 

til 16 i 2010.
324

 Det samme antall virksomhetsmål finner vi igjen i 2011.
325

 Dette vitner om 

endringen som skjedde i målstrukturen i 2012. For det første inneholdt ikke lenger 

tildelingsbrevene virksomhetsmål, men de overordnede sektormålene ble videreført.
326

 

Sektormålene ble imidlertid justert «for å tydeliggjøre at målene for sektoren legger vekt på 

samfunnets behov og institusjonenes egenart.»
327

  

Sektormålene skulle danne grunnlaget for utdanningsinstitusjonens egne målformuleringer. 

Det skulle således legges mer vekt på institusjonenes egenart og egen målformulering. 

Teksten i styringsparameterne i tildelingsbrevet fra 2012 var kortere og mer konkret enn årene 

før. For eksempel var det for sektormål 1 i 2011 syv styringsparametere, i 2012 var det tre.
328

 

For sektormål 2 var det henholdsvis 11 og 2, en reduksjon på ni styringsparametere. 

Virksomhetsmål 1.1 (2011): «Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy 

kompetanse med relevans for samfunnets behov.»
329

 Dette virksomhetsmålet eller delmålet 

ble fjernet i 2012, sammen med 15 andre virksomhetsmål, og igjen sto de fem sektormålene 
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som var tilnærmet identiske med målene fra de foregående årene.  Ifølge Frank Arntsen var 

det på det meste ved NTNU 40 indikatorer, mens det i 2015 var 13.
330

 Med den nye 

målstrukturen fikk også institusjonene større frihet til selv å fastsette målene.
331

 

Virksomhetsmålene fjernes 

Som sagt var det allerede før 2012 en nedgang i antall virksomhetsmål, og i 2012 ble 

virksomhetsmål helt fjernet. Isteden ble vist direkte til «kvantitative styringsparametere», og 

til «kvalitative styringsparametere» i tildelingsbrevene.
332

 De kvantitative og kvalitative 

styringsparameterne fungerte som en operasjonalisering av sektormålene. De kvantitative 

parameterne gjorde det mulig å tallfeste og kvantifisere måloppnåelsen, og med de kvalitative 

ønsket man å fange opp noen av de aspektene ved institusjonens virksomhet som ikke kunne 

tallfestes. Eksempel på kvalitative styringsparameter var: «Studentene skal lykkes med å 

oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene».
333

 Dette var et mål som var 

vanskelig å måle på en kvantitativ måte.  

Det var likevel et viktig mål, men viktigere i vår sammenheng var at departementet lot en 

nærmere definisjon av læringsutbytte stå åpent. Institusjonen kunne selv velge på hvilken 

måte læringsutbytte skulle defineres og operasjonaliseres. Oppgaven med å utforme 

virksomhetsmålene var dermed opp til hver enkelt institusjon, og således universitets- og 

høgskolestyrenes ansvar: «Styret skal etablere og vedlikeholde egne virksomhetsmål og 

styringsparametre i tråd med institusjonens egenart.»
334

  Departementet lot også institusjonene 

velge hvilken måte de rapporterte tilbake på resultatmålene. Institusjonenes egne 

virksomhetsmål og styringsparametere skulle presenteres i rapportene tilbake til 

Kunnskapsdepartementet, og «[i] etatsstyringsmøtene våren 2012 vil departementet ha dialog 

med den enkelte institusjon om virksomhetsmål og styringsparametere institusjonen har 

utarbeidet for 2012.»
335

  

Altså betydde dette større frihet til institusjonen. Og hvis det var mål som ikke lot seg 

kvantifisere, og institusjonene ikke fikk inn i rapporten ved hjelp av tall, kunne de velge å 

bruke kvalitative styringsparametere ved å skrive en kortere eller lengre tekst.
336

 På den måten 

                                                           
330

 Samtale med Frank Arntsen. Økonomi- og eiendomsdirektør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet. Trondheim den 12.08.15. 
331

 Sørheim & Tollefsen, «Strategisk styring i staten»; 128-129. 
332

 Kunnskapsdepartementet, «Tildelingsbrev til HiOA», 2012; 6. 
333

 Se samme. 
334

 Kunnskapsdepartementet, «Tildelingsbrev til HiOA», 2012; 2. 
335

 Kunnskapsdepartementet, «Tildelingsbrev til HiOA», 2012; 9. 
336

 Samtale med Kurt Petersen, tidligere assisterende direktør ved Norges Handelshøyskole. Bergen den 

30.6.2015. 



94 

 

fikk man forklart i hvilken grad, og på hvilken måte målene ble oppnådd, på en måte ikke var 

mulig bare med tall. Med den nye målstrukturen, og ved å fjerne delmålene, ble det større 

frihet til institusjonene, og større rom for institusjonenes egen målformulering. 

Etatsstyringsmøtene var i større grad preget av departementets innspill og kommentarer på 

målformuleringen til institusjonene, med hensyn til hvorvidt målene var innenfor de viktige 

satsningsområder fastsatt av departementet.
337

 

Departementet ivaretar sin rolle som overordnet myndighet 

Virksomhetsmålene ble fjernet fra tildelingsbrevene, men de ble ikke fjernet fra 

utdanningsinstitusjonene. Virksomhetsmålene var en viktig del av utdanningsinstitusjonenes 

mål- og resultatstyring, og institusjonene skulle fortsatt «legge mål- og resultatstyring, med 

integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet.»
338

 

Nå skulle imidlertid utdanningsinstitusjonene få større mulighet til å tilpasse mål- og 

resultatstyringen på en måte som ivaretok deres egenart. Imidlertid beholdt departementet 

rollen som overordnet myndighet: «I etterkant av etatsstyringsmøtene og departementets 

tilbakemelding etter møtet legger departementet til grunn at styrene på nytt behandler 

virksomhetsmålene med tilhørende styringsparametre og gjør eventuelle justeringer i disse.» 

Videre ble det også i tildelingsbrevene presisert viktigheten av at institusjonenes rapportering 

og planer skulle «tilfredsstille lovbestemte krav, deriblant krav i særlover under andre 

departement.»
339

  

Årsrapportene 

Det var i det hele tatt en utvikling gjennom 2000-tallet fram til i dag der antall mål ble 

redusert. Samtidig skjedde det en standardisering av sektoren. Dette kom til syne i 

årsrapportene: «Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi 

årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til 

budsjett for kommende år.»
340

 Selv om delmålene ble fjernet og styringsparameterne redusert, 

var det fortsatt viktig for departementet å få institusjonene til å rapportere sin virksomhet. 

Hensikten med felles standard for årsrapport fra Finansdepartementet var bedre kvalitet, mer 

åpenhet og mindre omfattende rapportering. Fra og med rapporteringen for 2014 skulle 

årsrapporten leveres med en felles overordnet struktur for alle statlige virksomheter.  «Målet 

med en standardisering er å legge bedre til rette for strategisk styring, forenkle arbeidet med 
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utarbeiding av årsrapportene, gjøre innholdet lettere tilgjengelig og gi bedre grunnlag for 

sammenlikninger over år og på tvers av statlige virksomheter.»
341

 Standardiseringen hadde 

altså det formål å «legge til rette for strategisk styring», og den fulgte således den samme 

linjen da det gjaldt reduksjon i antall og standardisering av styringsparametere. Som 

departementet skriver videre, så vil sammenlikning av institusjonene bli lettere med de nye 

årsrapportene. Det ville følgelig redusere arbeidet til departementet i å følge opp 

måloppnåelsen, og gi bedre oversikt over sektoren. Spørsmålet er om institusjonenes 

diversitet og det faglige mangfoldet blir ivaretatt, når alle høgskolene og universitetene skal 

måle og rapportere på en tilnærmet identisk måte.  

Oppsummering 

Oppmerksomheten rundt universitets- og høgskoleloven og dens endringer med hensyn til 

universitets- og høgskolestyrene var konsentrert rundt ansvaret til dette øverste organet. 

Ansvarliggjøringen hadde blant annet som hensikt å gjøre styrene oppmerksom institusjonens 

resultater og måloppnåelse, i henhold til egen formulering av mål, men også etter de 

retningslinjer som departementet satt for institusjonen. Som det øverste strategiske organ fikk 

det etter hvert økte muligheter for styring av institusjonen, blant annet fikk styret en mer 

sentral plass i etatsstyringsmøtene. Disse møtene var som vi så, en hovedarena for 

kommunikasjonen mellom institusjonene og departementet.  

Samtidig med styrets økende styringsmuligheter og voksende ansvarsområde, ble imidlertid 

selve den interne organisering og strukturering av universitets- og høgskolestyrene forandret. 

En så nye aktører ta plass rundt bordene de høyere utdanningsinstitusjonenes styrer. I tillegg 

ble det ved noen av institusjonene, en overgang til tilsatt ledelse, der styreleder var en ekstern 

representant, utpekt av departementet. Dette kunne, som vi så, føre til en ansvarskjede som 

var «snudd opp ned», der styrelederen hadde sitt mandat ovenfra, fra departement, istedenfor 

å bli valgt nedenfra, fra fakultet, institutt osv. Rektor hadde sannsynligvis også i dette 

systemet, fått en viss grad av en annen lojalitet. I dette systemet var rektor tilsatt istedenfor å 

bli valgt, og derfor kunne rektor bli sett på som departementets representant, mer enn 

universitetets mann. Og med inntoget av eksterne representanter i styret, var ikke lenger styret 

et kollegium av fagpersoner/professorer, som skal kjempe for universitetets eller høgskolens 

interesser overfor utenforstående interesser. Autonomien blir altså utvannet, til tross for 

forsøket på å desentralisere virkemidlene for å oppnå resultatene ved hver enkelt institusjon. 
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Konklusjon  

Kapittel 5. En resultatbasert samfunns- og markedsorientert universitets- 

og høgskolesektor 

 

Gjennom min studie av mål- og resultatstyringsprinsippet og hvordan det har blitt anvendt i 

utdanningssektoren, sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er en balanse i måten 

styringsprinsippet kan brukes. Prinsippet kan på den ene siden brukes til å gi departementet en 

bedre form for kontroll med institusjonenes resultater, og på den andre siden kan prinsippet 

brukes til å gi autonomi til universitetene og høgskolene. Balansen ligger således mellom å gi 

mål som er detaljerte nok til å sikre en viss grad av statlig/departemental kontroll over 

institusjonenes resultater, og samtidig må målformuleringene være generelle nok for å sikre et 

handlingsrom som er nødvendig for at institusjonen skal oppnå resultatene. Dette er således 

mine refleksjoner når det kommer til hvordan en kan bruke mål- og resultatstyringsprinsippet.  

Min konklusjon er at det ene hensynet, ikke trenger å utelukke det andre. Som vi har sett, var 

staten og departementets ønske å sikre at samfunnsperspektivet kom inn i virksomheten til 

universitetene og høgskolene. Det er ikke annet enn å forvente at staten vil forsøke å utøve en 

viss kontroll på en så viktig sektor som universitets- og høgskolesektoren. De høyere 

utdanningsinstitusjonene er sentrale for landets verdiskapning, ved at de øker kompetansen til 

innbyggerne. Det er imidlertid en ting, å ønske et samfunnsrettet perspektiv innad 

institusjonene. Det er noe annet hvis autonomien til institusjonene trues av private og 

kommersielle interesser, i en slik grad at det truer den faglige friheten. Dette er imidlertid ikke 

en problemstilling jeg har undersøkt i dybden i denne masteroppgaven. Jeg tør påstå, at jeg 

likevel har lykkes i å identifisere sentrale sider ved institusjonenes virksomhet. Og hvordan 

den har blitt påvirket av mål- og resultatstyringsprinsippet, slik det kom til uttrykk gjennom 

Kvalitetsreform, nytt finansieringssystem og i den nye loven for universiteter og høgskoler i 

2005. 

Nedenfor skal jeg gjøre en gjennomgang av mål- og resultatstyring gjennom perioden jeg har 

undersøkt (fra 1990 til 2015), og således gjøre noen refleksjoner rundt konsekvensene til 

styringsprinsippet.  Det ved å se på hvordan styringsprinsippet kom til uttrykk på mange ulike 

måter i universitets- og høgskolesektoren, og på konsekvensene prinsippet har hatt for de 
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høyere utdanningsinstitusjonenes virksomhet, og autonomi. Og som lovet, skal jeg ”driste” 

meg frampå med en vurdering av hvorvidt hensyn, slik som akademisk frihet, har blitt truet av 

andre hensyn.  Blant annet markedsorienteringens hensyn til etterspørsel, profitt og kostnad. 

Dette gjøres litt lenger nede i konklusjonen. 

Del 1 

I del 1 så vi mål- og resultatstyring bli innført i offentlig sektor på en ny måte, en måte som 

stilte nye krav til de høyere utdanningsinstitusjonenes resultater, og til virksomheten i form av 

blant annet krav til virksomhetsplanlegging. Med de nye kravene fra samfunnet og staten til 

produktivitet og konkurranseevne, ble mål- og resultatstyring et godt redskap fordi det 

fokuserte mer på målbare, og i stor grad tallfestede, resultater. Institusjonene i 

utdanningssektoren fikk, som vi har sett, mål- og resultatstyring på lik linje som resten av den 

offentlige forvaltningen. Det vi imidlertid ser i denne sektoren, er at konsekvensene var på 

mange måter annerledes i forhold til andre deler av forvaltningen. De var unike for sektoren 

nettopp på grunn av utdanningssektorens, og dens institusjoners, særstilling i offentlig 

forvaltning.  Høyere utdanningsinstitusjoner har altså særtrekk som ikke finnes i annen 

offentlig forvaltning, som forklart i innledningskapittel. I tillegg til statlige 

forvaltningsoppgaver, har de hatt akademisk frihet og en sterk fagorientering. Særlig 

universitetene har tradisjonelt vært selvstendige aktører i samfunnet til å drive 

samfunnskritisk forskning, uten for mye innblanding fra en stat som den selv var en del av. 

De opprinnelige utdannings- og vitenskapsidealene som en særlig identifiserte med 

universiteter, bygget på de Humboldtske prinsippene om vitenskapens frihet og vitenskap for 

vitenskapens skyld. 

Del 2 

Del 2 handlet om Kvalitetsreformen med dens resultatbasert finansieringssystem. 

«Produksjon» av studenter og forskning kunne se ut til å få større plass i tenkningen til de 

høyere utdanningsinstitusjonene. Og det var kanskje ikke så rart når det resultatbaserte, 

markedsrettede systemet, langt på vei var en tilsiktet økonomimodell. 

Studentgjennomstrømningen ved HiO, NHH og NTNU handlet likevel i større grad om det å 

få studentene til å gjennomføre, enn det å ta inn så mange studenter som mulig. Og 

fortjenesten, den kom to år etter. Likevel var institusjonene nødt ta inn studenter for å kunne 

uteksaminere dem, men Kvalitetsreformen vektla i større grad det å få studentene gjennom 

studiene. Dette ble derfor også viktig for institusjonenes økonomi. Således kan vi identifisere 

markedsprinsippet, i denne delen av oppgaven, blant annet gjennom markedsorienteringens 
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etterspørselsside. Det nye systemet så på studentene i større grad enn tidligere som kunder i 

det utdanningsmarkedet som var under utvikling. 

Del 3 

Den tredje, og siste, delen av oppgaven, så på universitets- og høgskolen av 2005, som fulgte 

etter Kvalitetsreformen i tid, og som på mange fulgte opp og lovfestet, flere av elementene fra 

reformen. Ved å sammenlikne universitets- og høgskolen fra 2005 med loven fra 1995, så vi 

hvordan forholdet mellom departementet og institusjonene forandret seg. Dermed kom andre 

hensyn i forgrunnen, og som vi så, ble sammensetningen i de styrende organer i institusjonene 

forandret. Den faglige representasjonen ble utfordret av den omfattende, og stadige voksende, 

administrative delen av universitetene og høgskolene. I tillegg tok utenforstående aktører 

plass i universitets- og høgskolestyresetene.  Fagstaben satt igjen med et mindretall 

styremedlemmer, samtidig som eksterne styremedlemmer skulle ta over for fagansatte, som 

den dominerende andelen i styrene. Ved NTNU valgte man også et system med tilsatt rektor, 

og dette førte til at styreleder ble utpekt av departementet. Dette kunne dermed føre til at 

ansvarskjeden ble snudd internt i institusjonene, og hver enhet i utdanningsinstitusjonen 

hentet fra nå av, sitt mandat ovenfra istedenfor nedenfra, slik som tidligere. Altså var 

styrelederen ansvarlig overfor departementet, og ikke ansatte i institusjonen.  De faglig 

ansatte ikke lenger kunne utøve sin demokratiske innflytelse på samme måte, fordi de ikke 

kunne stemme på, og velge den kandidaten som skulle lede det viktigste strategiske organet 

ved universitet eller høgskolen. 

Et hovedtema i var således konsekvensene av svekkingen av fagrepresentasjonen i de 

styrende organene, til fordel for administrativt ansatte. Samt hvordan eksterne aktører kom 

inn. I denne delen undersøkte jeg også på hvilken måte innflytelsen til interessegruppene, som 

kommer utenfra universitetene og høgskolene, påvirker målene for de høyere 

utdanningsinstitusjonenes virksomhet. Hvis det ikke lenger er de faglige hensyn som ligger til 

grunn for utdannings- og forskningsvirksomheten, hvilke hensyn er det da som tar over? 

Bildet var selvfølgelig mer nyansert, men vi pekte på trekk for hvor langt utviklingen faktisk 

har gått. Det vi også har sett er et skifte der markedet har fått en enda større plasss, og det 

kreves at utdanning og forskning tilpasses markedet. Et marked der institusjonene konkurrerer 

om studenter, som blir sett på som kunder i dette utdanningsmarkedet. En kan derfor spørre 

seg om institusjonell autonomi i realiteten er mulig, når institusjonene i stadig større grad blir 

preget av en bedriftsliknende måte å drive virksomheten på. Har fagansatte den samme 

bestemmelsesgraden over sin egen «virksomhet», og sin egen forskning?.  
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Mål- og resultatstyring som kontrollerende, og som autonomiinnrømmende 

Det vi ser er altså en dualitet, der den høyere utdanningsinstitusjonen på den ene siden har hatt 

vært en fast og uatskillelig del av det offentlige systemet, på grunn av 

utdanningsinstitusjonens sentrale rolle i samfunnet. På den annen side har den høyere 

utdanningsinstitusjonen en rolle som forutsetter en viss uavhengighet fra det offentlige 

systemet. En viss uavhengighet og avstand fra det offentlige systemet har blitt sett på som 

nødvendig for den faglige friheten, og den samfunnskritiske forskningen.  Vi så hvor viktig 

det var for departementet å ivareta rollen som overordnet myndighet. Videre var 

utdanningsinstitusjonene preget av en voksende administrasjon, som måtte ta seg av de 

administrative oppgavene som økte med mål- og resultatstyringens rapporteringskrav. Hadde 

utdanningsinstitusjonene blitt skjøvet fra utdanning, forskning og kunnskapsidealer i retning 

markedshensyn hensyn, som satte profitt først?  

Konkurranse uten marked? 

Spørsmålet er likeledes hvor reelt dette markedet er? Er det egentlig en konkurranse, uten et 

marked? Dette er interessante spørsmål som ikke denne oppgaven har hatt mulighet til å 

undersøke, men som vi har sett har grunner til utviklingen vært blant annet krav til økonomisk 

ressursforvaltning ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Dette så vi kom uttrykk gjennom 

styrets sammensetting, og styrets ansvarsområde. Når det gjelder forskning på høyere nivå, 

har universitetene hatt en særstilling, men med den nye universitets- og høgskoleloven ble 

universiteter og høgskoler formelt likestilt. Som vi ser nedenfor, så har imidlertid ikke dette 

ført til at høgskolenes iver etter å bli universitet har avtatt. «–Misbruk av offentlige midler», 

skriver Universitas om HiOAs forsøk på å skaffe høgskolen nytt navn, som koster 306.000 kr, 

i forbindelse med skolens ønske om å bli universitet.
342

 En kan blant annet spørre seg om det 

er bedre med mange universiteter istedenfor høgskoler. Dette spørsmålet skal vi imidlertid 

ikke forsøke å besvare, men det er verdt å bemerke seg at det det ser ut til at det følger med 

(unødvendige?) kostnader ved gå over til en universitetsstatus.  

 

Faglig frihet 

Spørsmålet var om mål- og resultatstyring i stor nok grad tok vare på den institusjonelle 

autonomien. Et annet var om den faglige friheten var reell for utdannings- og 

forskningsinstitusjonene, og de vitenskapelig ansatte.  Eller om idealene for fri, uavhengig 

forskning, som professor Svein Sjøberg langt på vei hevder i en kronikk i Aftenposten er 
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«kjøpt og betalt?»
343

  Spørsmålet er om økonomiske hensyn, som profitt og kostnad, har tatt 

over for de faglige hensyn, som akademisk frihet og studiekvalitet? Og om den særegenheten 

vi snakket om i del 1, har forsvunnet fra universitet og høgskoler? 

Hvilke hensyn kom så i tillegg til, og i noen tilfeller på tvers av, den faglige friheten? Blant 

annet kan vi trekke fram det nye samfunns- og markedsperspektivet: Samfunnet stilte krav til 

imens markedet presenterte – muligheter for – universitets- og høgskolesektorens virksomhet. 

Dette skjedde, som vi så, internasjonalt så vel som i Norge. Bologna-prosessen var blant annet 

et forsøk på å etterlikne det amerikanske utdanningssystemets fleksibilitet i å tilpasse seg 

nærings- og arbeidsliv. I tillegg til en annen intensjon med Bologna-prosessens, som var å øke 

den samlede konkurranseevnen til Europas universitets- og høgskolesektor overfor slike 

sterke utdanningssystem, slik som USA sitt. I Norge fulgte man opp flere elementer fra 

Bologna-prosessen i Kvalitetsreformen. Her til lands ble det uttrykt bekymring for landets 

konkurranseevne allerede fra regjeringsskiftet i 1986, og med Gudmund Hernes forsøkte man 

å innfri forventningene til hvordan utdanning og forskning kunne bidra til Norges nærings- og 

samfunnsliv.  

Således betydde det, å se den høyere utdanningsvirksomheten i et nytt og mer 

markedsorientert og økonomisk samfunnsperspektiv. Det ble satt visse betingelser for 

forskningen og utdanningen i Norge. Dermed utviklet det seg forutsetninger i hvilken type 

kunnskap som var viktigst i landet. Når markedsperspektivet samtidig står så sentralt for 

universitets- høgskolesektoren, som for hele den offentlige sektor, vil nødvendigvis også dette 

perspektivet bidra til å forme kunnskapens innhold. Markedet vil et slikt system naturligvis 

være med på å legge føringer for hva kunnskapen skal brukes til. I tillegg vil etterspørselen i 

markedet være en sentral målestokk for hva slags type kunnskap som er ”hensiktsmessig”, 

eller i det minste ettertraktet i markedet, blant annet for næringsliv. Samfunnslivet stiller krav 

om, som vi har sett, at kunnskapen skal kunne gagne samfunnet som helhet. Når 

effektivitetsmål blir formulert, og et «kunstig» marked skapes av kunder (studenter i 

utdanningsmarkedet), begynner det å likne et marked. Et marked der, om ikke annet, man 

begynner å snakke om «prouksjon» på områder som vi kanskje egentlig ikke vil identifisere 

med slike markedsorienterte begreper. Er det noe de to sektorene, den private og den 

offentlige, likner i økende grad på hverandre, så er det i oppmerksomheten rundt 

«produksjon». 

                                                           
343
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Ser vi således, at samfunnslivet, inkludert dens offentlige forvaltning, smelter sammen med 

næringslivet, med dens markeds- og avkastningsorientering? Altså blir det offentlige sektors 

intensjon med dets virksomhet, den samme som for den private sektor: Å tilby tjenester som 

vare- eller tjenesteprodusenter? Og til det samme markedet? Konkurrerer imidlertid de to 

sektorene dermed på samme vilkår? Og hva skjer med utdanningssystemet når universitetene 

og høgskolene i dette systemet, blir med på denne utviklingen? Blir det som det skal forskes 

på, i større grad bestemt av arbeids- og næringsliv? Blir det dermed gitt færre løyvinger til fri 

forskning? Er områdene som er ”riktig” og ”forsvarlig” å forske på blitt færre? Og er den nye 

målestokken for hva som er god forskning, det som følger etter behovet til nærings- og 

samfunnsliv?  

Det offentlige behovet bestemmes i hovedsak ut i fra hva hvem som styrer den offentlige 

sektor. Det vil derfor være avgjørende for fremtiden til utdanning og forskning i landet, 

hvilken type politisk ledelse som styrer den offentliges sektoren, inkludert 

utdanningssektorens universiteter og høgskoler. Om det i universitets- og høgskolesektoren 

kommer til å bli en ytterligere resultatorientering, og dermed en ytterligere 

markedsorientering, og således en ytterligere privatisert virksomhet, vil i stor grad være 

avhengig av den politiske ledelsen i landet. Og hvorvidt den ser det som viktigst å redusere 

sin innflytelse til fordel for private interesser. Det gjenstår å se i hvilken grad offentlige 

utgifter blir kuttet mer ned, og om man samtidig lar kommersielle interesser ta over 

utdannings- og forskningsvirksomheten. En kan blant annet se for seg et problem ved å la 

private aktører sponse forskningsprosjekter, i større grad enn de allerede gjør – hvilke 

konsekvenser dette kan få for den faglige friheten – gjenstår også å se. 

Forslag til videre studier 

Det sistnevnte er – den faglige friheten – er, etter min mening, et særdeles spennende tema, 

som jeg ikke har sett på. Og når jeg nå, ved slutten av oppgaven, ser, at dette er en svært 

interessant side ved temaet mål- og resultatstyring i forvaltningen av høyere utdanning, vil jeg 

innrømme at det er en aldri så liten mangel ved min masteroppgave. Men denne mangelen kan 

samtidig forhåpentligvis antyde en vei for fremtidige studier på dette feltet.  
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