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Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 30. april 1998 et utvalg for å
utrede høgre utdanning etter år 2000. I mandatet er utvalget bedt om å foreta
en bred drøfting av de utfordringer som høyere utdanning i Norge vil stå over-
for i årene framover. Utvalget avgir med dette sin innstilling.
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Det Er Den Draumen
Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgon stund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
Olav H. Hauge
1966



Del I  
Mandat, arbeid, verdier, sammendrag og forslag
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Kapittel 1   
Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

1.1 Utvalgets mandat

Utvalget for høgre utdanning ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. april
1998 for å utrede norsk høgre utdanning etter år 2000.

Utvalget fikk følgende mandat:
– «gi ei samla framstilling og vurdering av universitet og høgskolar som

utdannings- og forskingsinstitusjonar. Utviklinga skal sjåast på bakgrunn
av utdanningsreformene dei siste ti åra og i lys av kunnskap om det høgre
utdanningssystemet i andre land. Kvalitet og effektivitet i så vel utdanning
som forsking må stå i fokus.

– vurdere behov for endringar i universitets- og høgskolesektoren ut frå dei
lovpålagde oppgåvene og i lys av nye krav frå studentar, samfunns- og
næringsliv. Her bør ein også vurdere tidsbruk og ressursar til undervisn-
ing og rettleiing i forhold til eksamen og sertifisering, og tiltak som kan gi
betre samsvar mellom normert og faktisk studietid. For universiteta er det
nødvendig å vege rolla som masseutdanningsinstitusjon i forhold til ansv-
aret for grunnforsking.

– vurdere behov for endringar i universitets- og høgskolesektoren som
følgje av auka internasjonalisering, u-landssamarbeid og utvikling av ein
internasjonal kompetansemarknad.

– vurdere dimensjoneringsspørsmåla i prinsipielt og langsiktig perspektiv.
Prinsipp for dimensjonering og fordeling av kapasitet bør drøftast i nas-
jonal målestokk, for ulike utdanningsområde og i ulike delar av landet.
Kapasitet på hovudfags- og dr.gradsnivå må vurderast særskilt.

– vurdere rekruttering til høgre utdanning i lys av demografiske forhold,
endringane i vidaregåande skole og ønsket om å gi ny sjanse til dei som
ikkje har hatt høve til å skaffe seg høgre utdanning tidlegare.

– vurdere strategiar og vilkår for omstilling ved institusjonane i lys av m.a.
endringar i studenttilgang for ulike studium og behov for å halde oppe
kompetanse på viktige fagområde.

– vurdere tilpassinga mellom utdanningssystemet og arbeidslivet i ein breid
samanheng, m.a. i lys av OECD sin gjennomgang av norsk høgre utdan-
ning. Det må her takast omsyn til den viktige regionale og næringspoli-
tiske rolle universitet og høgskolar speler. Det må både leggjast vekt på å
sikre tilgang på den høgre utdanna arbeidskraft arbeidslivet etterspør, og
å leggje til rette slik at den kompetansen kandidatane har kjem til nytte i
samfunnet.

– vurdere gradsstrukturen: i kva grad han fremjer og gir rom for studieløp
som gir yrkeskvalifikasjonar, om det er behov for å endre krav til fagsa-
mansetjing eller studietid knytt til gradane, eller om det er behov for nye
gradar. Utvalet må sjå på kva konsekvensar eventuelle endringar vil få for
vitskapsfaga og for rekruttering til forsking.
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– vurdere utvikling av studietilbodet med utgangspunkt i reformene i
skolen, samt aukande behov for etter- og vidareutdanning, sjå på korleis
ny teknologi kan takast i bruk, og drøfte organisatoriske løysingar og
tiltak som kan setje universitet og høgskolar i stand til å utvikle rollene
sine på desse områda.

– vurdere korleis ein kan utvikle incitamentsstrukturen (m.a. finansiering-
sprinsipp i forhold til institusjonane og studiefinansieringa) med sikte på
best mogleg ressursutnytting, samtidig som kvalitet i forsking og under-
visning blir sikra.

– vurdere dei personalmessige, juridiske og økonomiske rammene både for
oppdragsverksemd i regi av institusjonane sjølve og for samarbeid med
randsoneinstitusjonar i lys av utfordringane frå samfunns- og næringsliv,
slik at institusjonane bl.a. er betre i stand til å møte kompetansebehova i
arbeidslivet. Utvalet blir bede om å vurdere desse spørsmåla som ei eiga
utgreiing innan 1. april 1999, og kan hente inn nødvendig eksperthjelp i
arbeidet.

Kyrkje- utdannings- og forskingsdepartementet vil gi utvalet nærare oppdrag
når det gjeld etter- og vidareutdanning. Utvalet skal greie ut økonomiske og
administrative konsekvensar av forslaga, og minst eitt forslag må vere basert
på uendra ressursbruk innan høgre utdanningsområdet.»

Utvalget ble bedt om å utarbeide to delutredninger. De to delutredningene
ble overlevert departementet 19. april 1999. Den ene, NOU 1999: 17 Realko-
mpetanse i høgre utdanning, omhandler dokumentasjon av realkompetanse
og etablering av kortere studieløp i høgre utdanning. Den andre, NOU 1999:
18 Organisering av oppdragsvirksomhet, er en vurdering av de personalmes-
sige, juridiske, og økonomiske rammene for oppdragsvirksomhet.

1.2 Utvalgets sammensetning

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
Professor Ole Danbolt Mjøs, leder
Student Hilde Gunn Bjelde
Rektor Knut Brautaset
Viseadministrerende direktør Gro Brækken
Professor Signe Kjelstrup
Generalsekretær Kari Kjenndalen
Rektor Bjarne Kvam
Professor Ole Henrik Magga
Rektor Victor Norman
Universitetsdirektør Kåre Rommetveit
Student Anne Rygg
Professor Turid Karlsen Seim
Direktør Sven Erik Skønberg
Student Ivar Strand
Professor Rune Sørensen
Nestleder Gerd Liv Valla
Forsker Per Olaf Aamodt
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Fylkesmann Tora Aasland
Viseadministrerende direktør Gro Brækken gikk ut av utvalget ved skifte

av stilling. Direktør Sven Erik Skønberg ble oppnevnt i hennes sted.
Avdelingsdirektør Hans J. Gjertsen, Kirke-, utdannings- og forskningsde-

partementet, ble ansatt som sekretariatsleder og rådgiverne Janne Irene
Einan, Tine Sophie Prøitz og Erik Strøm som sekretærer.

Rådgiver Per M. Koch, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
har inngått i sekretariatet fra 15.9 1999. Underdirektør Erling Moe, Statens
lånekasse for utdanning, har inngått i sekretariatet fra 01.01 2000. Student
Anne Cathrine Berger har hatt ansvaret for utarbeidelsen av kapitlet om høgre
utdanning i et flerkulturelt samfunn. Advokat Gudmund Knudsen, Bugge,
Arentz-Hansen & Rasmussen har bistått utvalget i juridiske spørsmål i tilkny-
tning til utredningens kapittel 11 og 12. Han har blant annet utarbeidet skisse
til lov om statens universiteter og høgskoler med merknader og bidratt i
utformingen av skisse til lov for høgre utdanning. Begge skissene er vedlagt
utvalgets innstilling.

1.3 Utvalgets arbeid og arbeidsform

Utvalget har hatt 26 utvalgsmøter. Utvalget la opp til en arbeidsform som
søkte å inkludere enkeltpersoner og miljøer med særlig ekspertise og inter-
esse for temaer som utvalget behandler.

Utvalget la fram to delutredninger den 19. april 1999. Arbeidet med å få
fram disse delutredningene medførte et stort arbeidspress og en betydelig
arbeidsinnsats. Utvalget har i tillegg til denne innsatsen brukt ett år på den
mest arbeidskrevende del av hovedutredningen. Ut fra den fastsatte frist og
den knappe tid som stod til disposisjon har arbeidet vært svært krevende, også
fordi mandatet omfatter kompliserte og utfordrende problemstillinger.

I innstillingen er ulike sider ved høgre utdanning og forskning beskrevet
og diskutert. Tekstdelen i hvert kapittel inneholder et betydelig bakgrunns-
materiale. Utvalget har i sitt arbeid lagt avgjørende vekt på å fremme og for-
mulere de prinsipielle vurderinger og de konkrete forslag som finnes i slutten
av hvert kapittel. Et sammendrag av utvalgets vurderinger og samtlige av
utvalgets forslag finnes i  (Link til) kapittel 2  Til kunnskapens pris - verdier og
perspektiver.

15.-17. mars 1999 var deler av utvalget i England. Utvalget hadde møte
med lederne for tilsvarende utvalg i Australia og England; professor Rodrick
West, som ledet The Higher Education Financing and Policy Review Commit-
tee, og Lord Ron Dearing, som ledet the National Committee of Inquiry into
Higher Education (The Dearing Committee). På møtet deltok også Director
Thomas J. Alexander og Principal administrator Alan Wagner, fra OECD. Sek-
retariatet hadde også møter med Council of Vice Presidents and Chancellors,
Council of Industry and Higher Education, samt Higher Education Funding
Council of England

27.-28. mai 1999 var deler av utvalget i Finland. Sentrale temaer for
studiereisen var den finske satsningen på utdanning og forskning i de seneste
årene. Utvalget hadde flere møter med sentrale personer fra Undervisn-
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ingsministeriet, Finlands Akademi, yrkeshøgskolen Arcada og Helsinki Uni-
versitet.

2.-9. oktober 1999 var deler av utvalget på studiereise i USA. Utvalgets
medlemmer besøkte følgende institusjoner: University of Virginia, Hollins
University, Virginia Tech og University of Maryland. Utvalget hadde møte ved
American Association of Universities, der blant andre President Nils Has-
selmo og Martin Trow deltok.

Medvirkning fra andre
Mange av utvalgets møter har vært lagt til høgskoler og universiteter i Norge.
Det ble her gitt anledning for representanter fra institusjonene til å komme
med synspunkter på utvalgets arbeid. Utvalget har hatt møter følgende steder:

19.10 98: Universitetet i Tromsø
29.01 99: Høgskolen i Stavanger
17.08.99: Høgskolen i Agder
01.11 99: Handelshøyskolen BI
25.11 99: Norges Handelshøyskole
10.12 99: NTNU i Trondheim
I forbindelse med enkelte av temaene utvalget arbeidet med etablerte

utvalget arbeidsgrupper som også inkluderte medlemmer utenfra. Disse
bidro med viktige innspill til beskrivelser og vurderinger som ble benyttet i
utvalgets arbeid.

I arbeidsgruppe om gradsstruktur i høgre utdanning bidro gener-
alsekretær Per Nyborg i Det norske universitetsråd, generalsekretær Widar
Hvamb i Det norske høgskoleråd, direktør Toril Johansson ved Universitetet
i Oslo og studiedirektør Ingrid Bergslid Salvesen ved Universitetet i Tromsø.
Arbeidsgruppe om forskningens plass i høgre utdanning ble ledet av rektor
Kåre Norum,. Rådgiver Olaug Kristine Bringager ved Universitetet i Oslo
bidro med verdifulle innspill til utvalgets utredning. I arbeidsgruppe om vis-
joner i høgre utdanning bidro seksjonsleder Egil Kallerud og forsker Øyvind
Såtvedt ved NIFU.

I tillegg til arbeidsgrupper har utvalget vært i dialog med ulike referanseg-
rupper angående bestemte temaer, deriblant internasjonalisering. I referan-
segruppen for internasjonalisering har Trude Rikstad, Tor Halvorsen og Svein
Michelsen ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved
Universitetet i Bergen og Roger Abrahamsen, Per Gunnar Olsen fra LO og
direktør Ulf Lie ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid bidratt.

I løpet av sitt arbeid mottok utvalget mange innspill som alle har bidratt til
utformingen av utvalgets utredning. Utvalget vil gjerne få rette en takk til
forhenværende ekspedisjonssjefer Tore Olsen og Arve Kjellberg, avdelings-
direktør Sverre Rustad, direktør Oddvar Haugland, rektor Tove Bull, rådgiver
Kirsti Mamen-Lund Harg, fagsjef Bård Mejdell Johansen, ekspedisjonssjef
Vidar Oma Steine og professor dr. juris Jan Fridhjof Bernt.

Utvalget vil takke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for
godt samarbeide med hensyn til å legge til rette for gode arbeidsforhold for
utvalget og for all den praktiske hjelp departementet har gitt sekretariatet med
å løse praktiske og tekniske oppgaver i forbindelse med arbeidet. En særlig
takk går til ekspedisjonssjef Jan S. Levy i Universitets- og høgskoleavdelingen
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og ekspedisjonssjef Petter Skarheim i Avdeling for voksenopplæring og utdan-
ningsfinansiering, og medarbeidere i de to avdelingene som har lest og kom-
mentert kapittelutkast og bidratt med viktige korreksjoner.

1.4 Tolkning av mandatet, oppbygning av utredningen, eksterne utred-
ninger

Mandatet legger opp til en meget bred innfallsvinkel. Utvalget er bedt om å gi
«ei samla framstilling og vurdering av universitet og høgskolar som utdan-
nings- og forskningsinstitusjoner». I tillegg til denne universelle tilnærming er
det lagt inn en rekke føringer på avgrensede spørsmål, som det har vært
ønskelig at utvalget tok stilling til. Mandatets hovedoppdrag har vært å
skissere løsninger på de utfordringer som høgre utdanning i Norge vil stå
overfor i årene framover. Denne utredningen søker å gi svar på spørsmål som
følger av de senere års utvikling innenfor institusjonene og i samfunnet uten-
for. Utvalgets innstilling er delt inn i 3 deler og 22 kapitler:

Del I Mandat, arbeid, verdier, sammendrag og forslag
Kap. 1 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

Kap. 2 Til kunnskapens pris - verdier og perspektiver

Del II Bakgrunn og økonomisk utvikling
Kap. 3 Høgre utdanning i dag

Kap. 4 Høgre utdanning og økonomisk utvikling

Del III Høgre utdanning og forskning i kunnskapssamfunnet
Kap. 5 Høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv

Kap. 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning
Kap. 7 Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet
Kap. 8 Forskningens plass i høgre utdanning
Kap. 9 Gradsstruktur i høgre utdanning
Kap. 10 Prinsipper for dimensjonering i høgre utdanning
Kap. 11 Organisering og tilknytningsform i høgre utdanning
Kap. 12 Ledelse og styring i institusjonene
Kap. 13 Finansiering av høgre utdanning og forskning
Kap. 14 Institusjonsinndelingen i høgre utdanning
Kap. 15 Evaluering og akkreditering i høgre utdanning
Kap. 16 Bibliotekene i høgre utdanning
Kap. 17 Museene i høgre utdanning
Kap. 18 Høgre utdanning og arbeidslivet - livslang læring
Kap. 19 Høgre utdanning og forskning i det samiske samfunn
Kap. 20 Høgre utdanning og kvenene
Kap. 21 Høgre utdanning i et flerkulturelt perspektiv
Kap. 22 Økonomiske og administrative konsekvenser
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Eksterne utredninger
Det ble utført følgende utredninger på oppdrag fra utvalget:

Norsk institutt for studier om forskning og utdanning (NIFU):  Forholdet
mellom høgre utdanningsinstitusjoner i Norge

NIFU:  Eksamens- og evalueringsformer
NIFU:  Gradssystemet og gradsstruktur
NIFU:  Noen internasjonale trender
NIFU:  Internasjonal studie av institusjoners strategier innen etter- og

videreutdanning
NIFU:  De høgre utdanningsinstitusjonene i et verdiperspektiv
NIFU:  Ekstern finansiering av forskning i et komparativt perspektiv
Statistisk sentralbyrå og Norges handelshøgskole:  Betydningen av høyere

utdanning og akademisk forskning for økonomisk vekst: En oversikt over teori og
empiri

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR):  Høgskolenes regionale
betydning

SOFF: Notat om fjernundervisning/fleksible utdanningsformer
Sosialøkonomisk institutt:  Universitetene i et samfunnsøkonomisk perspek-

tiv
Kjetil A. Flatin, Anne Cathrine Berger og Dag Hovdehaugen:  Kvalitet og

effektivitet i læringsmiljøet
Det norske universitetsråd / Senter for internasjonalt universitetssamar-

beid:  Internasjonalisering av høgre utdanning
Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (PFI):  Studiekvalitet i

praksis. En oppfølgingsstudie av bruken av begrepet «studiekvalitet» i praksis ved
universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler

PFI:  Kvalitetssikring ved høgre utdanningsinstitusjoner
PFI:  Utvikling av eksamensformer
PFI:  Universitetet som moraldannende fellesskap
PFI:  Pedagogiske kvalifikasjoner blant lærere i høyere utdanning - Bruk av

«portfolio» som dokumentasjonsform
Didrik Seip:  Økonomisk styring av universitets- og høgskolesektoren
Statistisk sentralbyrå har bistått sekretariatet med data og fram-

skrivninger
Det vil bli tatt stilling til eventuell publisering av eksterne utredninger på

et senere tidspunkt.

Vedlegg
Utvalget har funnet det hensiktsmessig å la enkelte utredninger, notater og
sammendrag av eksterne utredninger følge som vedlegg til innstillingen. Det
er inkludert dokumenter som inneholder beskrivelser og drøftinger av
spørsmål som på ulike måter bidrar til å belyse en rekke problemstillinger
som er behandlet i innstillingen. Vedlagt følger:
1. Kunnskapens hus i det norske system, Rune Slagstad
2. Lovutkast med kommentarer
3. Notat av Gudmund Knudsen, Universitetsloven - forholdet mellom depar-

tementet og institusjonene i undervisnings- og forskningsspørsmål
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4. Notat av Gudmund Knudsen, Lov om universiteter og høgskoler. De
ansattes stilling.

5. Notat av Gudmund Knudsen, Organisering av statlig virksomhet
6. Notat av Jan Fridthjof Bernt, Universitetenes rettslige status - i dag og i

morgen
7. Brev fra Det kongelige finansdepartement av 07.04.2000
8. Kvalitet og effektivitet i høyere utdanning, Kjetil A. Flatin
9. Høgskolenes regionale betydning, Bjørnar Sæther, Jan Mønnesland, Knut

Onsager, Kjetil Sørlie, Petter Arboe
10. Paradigmeskiftet i utdanningssektoren, Eirik Lindberg

1
11. Scenarier for IKT i høyere utdanning mot 2010, Arbeidsgruppen for digi-

tale læremidler (ADL)
1

12. Brev fra SSB om økonomiske og administrative konsekvenser
1

13. «Eksamen» innen høgre utdanning i Norge, Per Lauvås
1

14. Visjoner og verdier for høgre utdanning, Øyvind Såtvedt og Egil Kallerud
1

15. Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst, Torbjørn Hægeland og
Jarle Møen
1

16. Universitetene, Nils-Henrik M. von der Fehr og Karl Ove Moene
1

17. «Studiekvalitet i praksis», Gunnar Handal og Kirsten Hofgaard Lycke
1

18. Internasjonalisering av høgre utdanning og forskning: Kunnskapsut-
vikling mellom globalisering og lokal identitet, Senter for internasjonalt
universitetssamarbeid, Det norske universitetsråd
1

19. Høgre utdanning i samspill med arbeids- og næringsliv i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv, Rolf Kristiansen
20.Noen internasjonale trender i høgre utdanning, Berit Lødding
2

20. Internasjonal studie av høgre utdanningsinstitusjoners strategier innenfor
etter- og videreutdanning, Ellen Brandt
2

21. Gradsstruktur og gradssystem - en komparativ studie, Heidi Dybesland
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Kapittel 2   
Til kunnskapens pris - verdier og perspektiver

- «Bernard av Chartres pleide å si at vi er som dverger på skuldrene til kjemper
slik at vi kan se mer enn dem og ting lenger borte - ikke fordi vårt syn er skarpere
eller vi er bedre egnet, men fordi vi blir båret høyt, løftet av deres kjempefor-
mat.»John av Salisbury i Metalogicon III.4 1159

- «Ung kann ikkje læra av gamall./ Kunde han det vart han gamall sjølv/ og
våga seg ikkje på livet;/  men berre den som vågar kann vinne.»

Arne Garborg i Kvæde 1903
To visdomsord, et fra nesten tusen år tilbake, et annet knapt hundre år

gammelt, illustrerer den spenning høgre utdanning befinner seg i ved det vår
vestlige kronologi definerer som inngangen til et nytt årtusen. Det er en spen-
ning mellom tradisjon og kritisk innovasjon, mellom respekt for den nedar-
vede kunnskap og begjæret etter ny innsikt, mellom den forankrede trygghet
og motet til oppbrudd. Ny er denne spenningen så visst ikke, annet enn for
dem som nå opplever den i en samtidssituasjon som alltid og med rette opp-
fattes som unik.

Det er derfor lett å ta store, kontrasterende og relativt historieløse ord i
munnen når vi beskriver vår egen tids utfordringer og spesielle karakter. Sam-
tidig er samtiden den eneste tid uten etterpåklokskapens forklaring, og den
fremstår naturlig nok som sammensatt, motstridende, uoversiktlig i forhold til
de valg som må treffes og den framtid som skal formes. Forandringstakten i
dag er stor særlig i vår del av verden, og den teknologiske utvikling sprenger
stadig grenser vi trodde fantes. Noen endringer skjer gradvis, andre har kar-
akter av kvalitative sprang. Desto vanskeligere er det å forholde seg til det som
ikke lar seg framskrive, å foregripe noe før det lar seg gripe, forutse noe før
det lar seg se.

Høgre utdanning er på samme tid tilbakeskuende og fremadrettet. Den er
et redskap for å oppnå et bedre samfunn med et solid næringsgrunnlag, og
den er uttrykk for dypt rotfestede tradisjoner og verdier som har preget vår
historie, vår kultur og vår livstolkning. Den bekrefter, utvikler og utfordrer
mennesket som tenkende og skapende vesen, samtidig som den gir de fer-
dighetene som skal til for å møte en virkelighet som stadig omskapes av den
kunnskap som vinnes. Høgre utdanning skal ikke bare kvalifisere profes-
jonelle fagmennesker og kompetente yrkesutøvere, men også ha som mål å
bidra til å utvikle selvstendige og innsiktsfulle mennesker. Mennesket tester
sine grenser i en dannelsesprosess der det oppøver og tøyer sine evner.
– Derfor er høgre utdanning et gode for det enkelte menneske som et dan-

nelsesprosjekt for den frie og søkende ånd, som en kilde for kunnskap-
størst, som en arena for skaperevne og brytning med nye og kritisk
kullkastende spørsmål, som en spennende ferd mot det vi ennå ikke vet.

– Derfor er høgre utdanning også et gode for det menneskelige fellesskap,
for samfunnet, som i dag ikke kan fungere uten den forskningsbaserte
kunnskap som høgre utdanning representerer. Vi lever i et kunnskapssa-
mfunn og vi lever av prosesser og produkter det krever kunnskap å utvikle
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og å nyttegjøre seg.

Kunnskapens verden, dens ansvar og risiko
I det moderne samfunn er vitenskapen sentral som grunnlag for vår forståelse
av oss selv, av naturen, av samfunnet. Vårt verdensbilde er vitenskapelig, og
forskningsbasert kunnskap om fortid og samtid endrer etablerte forutset-
ninger og skaper nye fortolkningsrammer for våre handlinger og politiske
overveielser. Vitenskapelig kunnskap er et grunnleggende trekk ved vår livs-
forståelse og våre kulturelle uttrykk slik at selv det okkulte og tilsynelatende
irrasjonelle gjerne ikler seg vitenskapens språk.

Sammen med en demokratisk samfunnsutvikling har kunnskap skapt nye
valgmuligheter som tidligere var begrenset av vaner, tradisjon eller natur.
Dette utfordrer vårt verdisystem, og kunnskapsutviklingen har ikke bare poli-
tiske virkning, den skaper ny politisk og ny kulturell og verdimessig
dynamikk og er i seg selv en beslutningsarena som omformer våre liv.

Samtidig som den forskningsbaserte kunnskap har økt i betydning, frem-
står den som mer og mer uoverskuelig, kompleks, spesialisert, ja, endog frag-
mentert. Polyhistorikerne, de som behersket all kunnskap, deres tid er defin-
itivt forbi. Samtidig er det ingen løsning å gjøre en dyd av det fragmenterte
kunnskapsunivers. Alle fag gjør bruk av vitenskapelige tankesett og metoder
som skal oppmuntre til etterrettelighet og intersubjektiv kontroll, til saklig
debatt og til en åpen og kritisk prøvende holdning til påstander og holdninger.
Tanken om universitetet som institusjon og akademisk fellesskap under-
streker at kunnskap fra ulike fag og disipliner inngår i et større og felles
kunnskapsunivers som overgriper det enkelte fag og bidrar til å utvide dets
referanseramme. Flerfaglig samvirke og tverrfaglig integrasjon er i økende
grad svaret på slike utfordringer. Det gjelder ikke minst i forståelsen av sam-
menhengen mellom mennesket som biologisk vesen og som tenkende, tro-
ende og sosialt individ.

Likevel er mangfoldet og avstandene innenfor de utdanningstilbud som
gis, slik at studentene mer enn forskerne må komme til rette med de mange
disparate spesialiteter. Selv innenfor profesjonsutdanningene kan forskere
begrense seg til sin egen lille teig. Det gir et mangfold av mulige fagtilbud,
med det å være en forskningsbasert utdanningsinstitusjon representerer et
utfordrende ansvar til en mer sammenholdende og relasjonell tenkning og
planlegging. Problembasert læring er et forsøk på dette. Det samme gjelder
arbeidet med de etiske utfordringer vi står overfor både i forhold til kunnskap-
ens bruk og konsekvenser og i forhold til kunnskapssystemets interne
avgjørelser og handlingsmønstre. Denne etiske utfordring forsterkes av en
sosial differensiering og yrkesmessig spesialisering som medfører større
gjensidig avhengighet, samtidig som erkjennelsen av dette er svekket. Den
forsterkes også av at ny kunnskap kan være overraskende og uforutsigbar, at
den innebærer en risiko vi må bevisstgjøre oss.

Fellesskapets lærested
Høgre utdanning skjer i et rom der både lærere og studenter er i en læring-
prosess. Den kunnskap som formidles, skal være pålitelig, men samtidig
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under stadig prøving og fornyelse. Dette krever nærhet og åpenhet mellom
deltakerne i læringsprosessen. Blant tre ulike tradisjoner i Europa når det
gjelder høgre utdanning, ble den tyske tradisjon med utviklingen av forskning-
suniversitetet normdannende for det norske systemet. Et av de grunn-
leggende prinsippene i denne modellen var enhet mellom vitenskap og under-
visning. Universitetet representerte en institusjonalisering av den stadig
pågående vitenskapelige streben etter erkjennelse. Vitenskapelig kunnskap
var ikke et ferdig fasttømret lærestoff, men forutsatte den selvstendige, kritisk
reflekterende tilegnelse. Utviklingen av en spesifikk fagkompetanse skulle
forenes med kritisk, kulturell dannelse. Gjennom slike dannede mennesker
ville så forskningens framskritt kunne omsettes i samfunnsmoralsk utvikling.

Det borgerlige samfunnssynet som historisk preget denne modellen,
hørte i Norge embetsmannsstaten til. Samtidig førte den demokratiske og nas-
jonsbyggende bevisstheten til en sterk folkeopplysningstradisjon og en bred
opparbeiding av det som i dag kalles «kunnskapsallmenningen». Landet
skulle bygges med kunnskap, og kunnskap var makt. Også den sosialistiske
bevegelse var kunnskaps- og skoleringsorientert, og det sosialdemokratiske
norske etterkrigssamfunnet hadde lik rett til utdanning som en av sine fane-
saker. Dette har samlet sett ført til en sterk nasjonsarv innenfor norsk forskn-
ing og utdanning, og det har hittil ivaretatt en faglig balanse der humanistiske
fag har vært holdt i hevd i en teknisk-naturvitenskapelig utbygningstid, samti-
dig som samfunnsfagene har bidratt til å forstå og utforme det norske samfun-
net, særlig innenfor offentlig sektor.

De første omfattende forsøkene på en institusjonell reformulering av uni-
versitets- og høgskolesystemet gjennom seksti- og sytti- tallet førte til en revi-
talisering av noen av de tradisjonelle akademiske idealene. Studenter etab-
lerte seg som faglige medspillere. Organisatorisk førte dette til en demokrat-
isering av universitetene og de høgre utdanningsinstitusjonene der den klas-
siske kollegialitet av fagfeller ble kombinert med en demokratisk korporativ
styringsstruktur, som ved siden av studentene ga plass til også andre grupper
av ansatte i de besluttende organer. Denne organisatoriske reformen kan også
ses som uttrykk for den demokratiseringen av samfunnslivets institusjoner
som sosialdemokratiet gjennomførte i etterkrigstiden.

De varige organisatoriske reformene gav studentpolitikken et institus-
jonelt tilhold. Mens studentene på syttitallet var mest opptatt av samfunnskri-
tikk og de store politiske spørsmål, var åttitallets studentaktivitet innrettet mot
forbedring av studievilkår og velferdsordninger. Det seneste tiåret har denne
utdanningspolitiske interessen utviklet seg til et bredt strategisk engasjement
med merkesaker som studiekvalitet og ansvar for egen læring, økte valg-
muligheter og internasjonalisering av utdanningstilbudet.

Vekst og livslange læringsløp
Høgre utdanning er ikke lenger et tilbud for de få, men for de mange. Institus-
joner som tidligere var små, oversiktlige og elitære, er i løpet av et par tiår blitt
massebevegelser. I Norge gjelder det i hele utdanningsbredden med unntak
for noen få adgangsbegrensede studier. Omlag halvparten av norsk ungdom
velger i dag en eller annen form for høgre utdanning, og på femti år har anta-
llet studenter økt fra 5 000 til 170 000. Nye grupper befolker utdanningsinsti-
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tusjonene. Kvinner har i dag en selvsagt rett til utdanning, og løpet av de vel
hundre år de har hatt denne rett, bevist hvilken kunnskapsressurs de repre-
senterer. Det er fremdeles en påtrengende oppgave å styrke innsatsen i for-
hold til befolkningsgrupper der utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnit-
tet.

Veksten i studenttall har imidlertid ført til at undervisningssituasjonen ofte
er preget av ressursfattige løsninger som skaper avstand mellom lærer og stu-
dent, og prøvingsformene understreker dette. Finansieringsordningen har i
en viss forstand satt studentene i sentrum gjennom å gi institusjonen betalt for
studieplasser og antallet vekttall. det gir også studenten en viss makt slik at de
studievalg studentene foretar, har betydning for institusjonen. Samtidig har
dette medført en ny kvantitativt preget diskurs der studentmennesket først og
fremst har interesse i kraft å være studieplass eller vekttallsprodusent som
belegger institusjonenes effektivitet.

Det skal settes pris på studenter, men deres nytte og betydning må ikke
vurderes etter den prislapp de til enhver tid måtte ha. Tid, rom og et miljø som
stimulerer og utfordrer også gjennom tverrfaglige møteplasser og samtalest-
eder, er mange steder mangelvare. Studenter, særlig på lavere nivå, føler seg
ikke sett, verken menneskelig eller faglig. Dette er ikke bare et sosialt prob-
lem, men en av de store utfordringer til den faglige og pedagogiske kvalitet i
en høgre utdanning som vil forsvare enheten mellom forskningskultur og et
undervisningssamfunn der det lærende menneske står i sentrum.

Studenter i dag legger ikke studietiden bak seg; den er bare en begyn-
nelse. Den tilbakeskuende drøm om «studentens lykkelige dager» er erstattet
av utfordringen til en livslang læringsprosess og omstillingsevne. I dette lig-
ger en enorm kunnskapsinvestering og -potensiale, og det forblir en
utfordring ikke bare å nyttegjøre seg denne stadig voksende kompetanse i
befolkningen, men også å vedlikeholde den gjennom videre- og etterutdan-
ning

Samfunnets ansvar og markedets vilkår
Arenaen for valgalternativer i høgre utdanning, kan skisseres som bestemt av
tre ytterpunkter. Det ene er den klassiske universitetstradisjon med vekt på
frihet og selvforvaltning både institusjonelt og personlig. Det andre er den til-
retteleggende og styrende stat med et overordnet ansvar for at fellesskapets
interesser blir ivaretatt gjennom en god utnyttelse og fordeling av ressurser
og ved å etablere nasjonale normer og standarder tilpasset en internasjonal
virkelighet. Det tredje er de ønskemål studentene har og forventningen om et
aktivt samspill mellom høgre utdanning og arbeids- og næringsliv.

Mens institusjonene har slitt med å ivareta mange studenter på en akade-
misk forsvarlig måte, krever samfunnet mer igjen for den investering av fel-
lesskapets midler som slik masseutdanning krever. Norsk høgre utdanning er
i all hovedsak statlig forsørget. Dermed har også staten som fellesskapets for-
valter rimelig rett til å utøve et styringsansvar overfor institusjonene. Likevel
er den statlige betalingsviljen knapt tilstrekkelig til alene å opprettholde et
utdanningstilbud gjennomgripende kjennetegnet av kvalitet.

Dette reiser spørsmålet om mulige grenser for hva det offentlige kan eller
skal finansiere og om det finnes alternative inntektskilder. Noen vil hevde at
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perspektivet derfor er blitt forskjøvet fra statsintervensjon for å kompensere
for markedssvikt til markedstilpasning for å kompensere for statssvikt. Det
har utviklet seg en utdanningspolitisk diskurs preget av markedstenkning.
Universiteter og høgskoler blir da primært å forstå som kunnskapsbedrifter
med økte krav til produktivitet, større bedriftsøkonomisk effektivitet og bedre
brukertilpasning. Forskningens og utdanningens betydning blir i forhold til
dette best forsvart gjennom en argumentasjon som vektlegger dens nytte i for-
hold til produktutvikling og næringsorientert verdiskaping. Den særegne selv-
forvaltende styringsstruktur som har preget institusjonene, kritiseres for man-
glende omstillingsevne og utfordres gjennom introduksjon av brukerinter-
esser.

Mange oppfatter det som lite adekvat å ivareta høgre utdanning gjennom
en markedsorientert diskurs fordi dette underkjenner vesentlige verdier og et
menneskelig dannelsesideal som ikke er markedsrelaterte eller som marke-
det like gjerne kan true som fremme. Ingen kan imidlertid benekte at også
høgre utdanning ikke minst i et internasjonalt perspektiv, er konkurranseut-
satt og har et forklaringsbehov i forhold til hva den er god for både overfor vor-
dende studenter og det samfunn de er en del av. Studenter går ikke i flokk,
deres valg av utdanning speiler store individuelle variasjoner og mangfoldige
interesser. De ønsker å kunne velge så fritt som mulig, og i stigende grad gjør
de nettopp det både i innland og utland.

Mangfoldighet, mobilitet og kompatibilitet
I tidligere tider kunne studenter vandre Europa rundt som akademiske
omstreifere eller pilegrimer, «peregriner», for å søke den ypperste kunnskap
der den var å finne. Også de store lærere var mobile inntil universitetene stag-
nerte og siden definerte seg i forhold til nasjonale profesjonsbehov. I dag stre-
ifes det igjen, virtuelt i en digitalt tilrettelagt virkelighet, eller reelt gjennom
kortere eller lengre studieopphold andre steder enn i hjemlandet. Den gang
som nå forutsetter dette at kunnskapsfellesskapet er internasjonalt og at den
viten som vinnes er universell like mye som den er lokal, den er i alle fall kom-
patibel.

Kompatibiliteten ivaretas i økende grad gjennom institusjonelt baserte
utvekslingsordninger, og internasjonal standardisering av gradsstrukturer og
evalueringssystemer. Også et internasjonalt arbeidsmarked forutsetter sam-
menlignbare utdanningsprogram og kompetansebygging. Kompatibilitet er
ikke det samme som kopiering. Men internasjonalisering og i enda høgre grad
globalisering utfordrer til åpenhet og til å sikre behovet for en nasjonalt og
lokalt relevant høgre utdanning uten å forskanse seg i særegenheter og nos-
talgi. Hvordan kan vi utvikles i et konstruktivt samspill med internasjonale
standarder?

Den digitale teknologi har radikalt endret hvordan vi kommuniserer, leser
og skriver, innhenter informasjon. Et skjermbilde er ikke lenger en gjennom-
strålt belysning av kroppens irrganger, men det ikon som gir oss tilgang til en
hel verden av kunnskap og ulike stemmer, en kanal for nesten uendelige kon-
taktmuligheter. Geografisk avstand og fysisk tilgjengelighet og nærvær betyr
mindre, vi etablerer en slags kommunikativ stedløshet. Innenfor høgre utdan-
ning åpner de nye teknologiske hjelpemidlene store muligheter når det
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gjelder å utvikle nye læringsformer. Det blir mulig å studere hjemmefra, og
fjernstudenter blir ikke fjerne unntaksstuderende. Dette åpner muligheter for
etter- og videreutdanning som vi ennå bare ser begynnelsen på. Men maski-
ner kan aldri fullt erstatte den menneskelige tilstedeværelse i et læringsmiljø.
Den nye teknologi utfordrer derfor lærestedene til å utvikle en studiekvalitet
som balanserer en oppdatert og kreativ bruk av tekniske hjelpemidler med et
lokalt studiemiljø der læring gjennom direkte menneskelig utveksling
styrkes.

Studenter har ulike behov og interesser, og de er ikke alle like mobile.
Uansett vil det være viktig med et læringsmiljø av høy kvalitet, der de blir sett
og tatt på alvor, der de får tilstrekkelig oppfølging og der de stimuleres og for-
pliktes til ytelse. Fleksibilitet og mulighet for individuell mobilitet er også vik-
tig. Dette kan fremdeles nasjonalt reguleres og dimensjoneres ikke minst ved
hjelp av økonomiske virkemidler. Men situasjonen er mer åpen enn før, og
selv tunge, tradisjonelle institusjoner må belegge sin verdi.

Blant universitetene har det skjedd en viss differensiering gjennom faglig
og politisk profilering. Etableringen av en omfattende høgskolesektor som
skulle forene det distriktspolitiske med det yrkesutdannende og det all-
menndannende har skapt et institusjonelt mangfold innenfor høgre utdanning
i Norge som var utenkelig et par generasjoner tilbake. Fører «akademisk
drift» til økt konkurranse gjennom likhet, eller er det forskjelligheten som
samlet sett er en styrke? Hvordan håndteres forskjellighet i et samfunn innstilt
på mest mulig egalitære systemer? Kunnskapssamfunnet stiller store krav
ikke bare til et mangfoldig tilbud, men også til fleksibilitet og forandringsevne.
Vi står overfor nye utfordringer både når det gjelder arbeidsdeling og styrings-
sett

Til sammen representerer universitetene og høgskolene i Norge et faglig
mangfold som skulle være et godt utgangspunkt for dette. Samtidig vil et
skjerpet kvalitetskrav kunne innebære at den kompetanse som foreligger,
kanskje like mye bør samles som ytterligere å spres.

Nyttig dannelse
Den diskursive konfrontasjon mellom et markedsorientert språk og et språk
forankret i akademisk tradisjon, skal ikke undervurderes. Den dreier seg om
ideologisk uenighet, om politiske prioriteringer, om mulige interesseforflyt-
ninger og også om ulike utgangspunkt og kulturforskjeller. Imidlertid skal
realitetene i den heller ikke overdrives gjennom å reduseres til en kontrovers
om nytte. I selve sammenbindingen av forskning med undervisning ligger en
forestilling om nytte enten det beskrives som menneskelig dannelse eller
velferd. Institusjonene representerer et dannelsesideal som godt imøtekom-
mer et behov for omstilling og livslang læring. Målet er å utdanne selvstendig
tenkende mennesker som er i stand til å tilegne seg ny kunnskap og fordoms-
fritt møte nye forhold og forestillinger. Profesjonsutdanninger som skulle
ivareta kongerikets behov for embetsmenn av ulikt slag, preget det første nor-
ske universitet som i den forstand var samfunnsnyttig.

Spørsmålet er derfor ikke om de høgre utdanningsinstitusjonene kan
tillate seg den luksus å være unyttige, men hvordan og for hvem de best kan
være nyttige i forhold til sin særlige oppgave. Svaret kan vektlegges forskjellig
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for ulike institusjoner og utdanningstilbud. Problematisk blir det først når
samme målestokk gjøres gjeldende for alt. Den formidlingsoppgave institus-
jonene tradisjonelt har hatt, strekker seg lenger enn til å spre kunnskap gjen-
nom undervisning og forskningsformidling, og omfatter også ansvaret for å
gjøre kunnskapen produktiv og fruktbar for samfunnets ulike sektorer gjen-
nom samspill for innovasjon. Forskningsbasert kunnskap er ikke bare nyttig,
men nødvendig i politikk, i arbeidsliv, næringsliv og miljøutvikling og i forval-
tning av naturressurser og kulturuttrykk. Det er likevel nødvendig å sikre at
det samlede kunnskapsbidraget ikke blir ensidig utlevert til studenters etter-
spørsel etter ulike fag, arbeidsmarkedets varierende behov, utviklingstrekk i
økonomi og produksjon, regionale politiske interesser.

Frihet med ansvar
Kravet til høgre utdanning om nytte og relevans kan best ivaretas av institus-
joner med stor grad av autonomi. Dette åpner for variasjon og fleksibilitet, for
styrkede endringsvilkår og -muligheter, og det er også et av de idealer som til-
hører det tradisjonelle norske lærested. Den intellektuelle frihet hadde sin
korrespondanse i en institusjonell autonomi, fri fra såvel kirkelig som politisk
myndighet. Prinsippet om akademisk frihet fikk sin brodd fra de modeller det
opponerte mot: middelalderens laugsuniversitet, men like mye rasjonalis-
mens utilitaristiske universitet hvis fulle formål var dets direkte nytte. I stedet
skulle nytten hentes ved at den akademiske frihet og selvstendighet ble ivare-
tatt. Kunnskap skal altså kunne søkes i åpenhet for kritisk etterprøving uten
hensyn til partsinteresser, statsmakt og oppdragsgivere.

Dette er disse institusjonenes særlige bidrag og spesielle rolle i samhan-
dlingen med andre samfunnsinstitusjoner og - sektorer. Institusjonell
autonomi er viktig for å sikre langsiktighet og uavhengighet, men autonomi
må ikke lede til lukkede eller bevoktede revirer. Akademiske institusjoner
trenger også selvbesinnelse og kritisk refleksjon over eget ståsted og egne
forutsetninger, sitt eget ideologiske bakteppe. Den kultur der høgre utdan-
ning inngår, skal støtte opp om holdninger som fordomsfrihet, saklighet og
vilje til tradisjonskritikk, selvkritikk og åpen debatt.

Så er fortiden til stede i vårt minne, nåtiden i vår årvåkenhet og oppmerk-
somhet, og fremtiden i våre forventninger - også om et kunnskapssamfunn der
mennesker beveger og omstiller seg uten å bli rotløse, der læring tjener liv og
fellesskap, der personlig og institusjonell frihet verdsettes og respekteres
samtidig som den er seg sitt ansvar bevisst.

2.1 Sammenfatninger og forslag

Denne utredningen forsøker å gi svar på spørsmål som følger av de senere års
utvikling innenfor institusjonene og i samfunnet forøvrig. Det er kommet klare
signaler fra universitetene og høgskolene om at mange av institusjonene og
fagmiljøene har problemer både med den interne styring, organisering og
koordinering og muligheten for å sette av nok ressurser til undervisning og
forskning. Det hevdes at både lærings- og forskningsmiljøene lider under
dette. I en viss grad kan dette skyldes ressurstilgangen, og det synes da også
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å være bred politisk enighet om at miljøene må styrkes finansielt. Det er imi-
dlertid mye som tyder på at store deler av sektoren lider under mer dypt-
gående strukturelle problemer som forutsetter mer grunnleggende endringer
for å kunne løses.

Ut fra en helhetlig betraktning, vil utvalgets forslag fremstå både som
brudd og som vektforskyvninger i forhold til etablerte ordninger. Sagt på en
annen måte, er diskusjonen om hvorvidt forslagene er relevante tiltak for å
møte utfordringene, trolig mer interessant enn diskusjonen om forslagene
som helhet representer noe helt nytt eller er en videreutvikling av gamle løs-
ninger. For nærmere begrunnelse for forslagene vises det ellers til  «utvalgets
vurderinger og forslag» i kapitlene 5-21.

Universitetene og høgskolene skal sikre at samfunnet får tilstrekkelig til-
gang på kunnskapsrike, kompetente og kreative kandidater som kan gi viktige
bidrag til utviklingen av kultur-, samfunns- og næringsliv. Felles for alle
forslagene og tiltakene i innstillingen er tanken om at de skal sette institus-
jonene i høgre utdanning i bedre stand til å ivareta sitt oppdrag fra samfunnet.
Det nasjonale og overordnede ansvar er ikke bare et ansvar for overordnet
myndighet, men også for den enkelte institusjon. Institusjonene skal være
forankret i et verdisyn som fremmer etisk refleksjon over egen aktivitet og
samfunnets interesse.

Det er også et gjennomgående ønske at institusjonene i større grad skal
vektlegge og være lydhøre overfor behov og forventninger fra omgivelsene og
brukerne av institusjonen. Utvalget ønsker at undervisning og kunnskapsfor-
midling må få større vekt. Incitamentene må utformes slik at institusjonene
har interesse av å innrette seg etter studentenes ønsker. Arbeidslivet vil i
økende grad benytte seg av den kunnskap og kvalitet som høgre utdanning
har. Ny studieatferd og livslang læring vil kreve at institusjonene i større grad
«skreddersyr» utdanningstilbud etter krav og forventninger i arbeids- og
næringsliv.
2.1.1 Organisasjon

Prinsipper og målsettinger innenfor høgre utdanning skal forvaltes i en organ-
isatorisk og utdanningspolitisk sammenheng. Det blir et spørsmål om hvilke
organer som er nødvendige og hvordan en funksjonell arbeidsdeling dem
imellom bør være. I kortfattet form tenker utvalget seg en organisatorisk løs-
ning med følgende elementer og oppgavemønster.

Selvstendige institusjoner
Det er en gjennomgående vurdering at høgre utdanning og forskning er i
bedre stand til å ivareta behovet for tradisjonsformidling, stabilitet og forutsig-
barhet enn behovet for omstilling og fleksibilitet. For utvalget er det et viktig
ønske at institusjonene i sterkere grad settes i stand til å møte behovet for
omstilling, - som et gjensvar til den høyere omstillingstakt i samfunnet som
helhet. Sentrale stikkord i denne sammenheng er ny teknologi, den internas-
jonale og globale åpenhet, kortere studieløp, økt konkurranse, livslang læring
osv.

Etter utvalgets vurdering forutsetter en styrket omstillingsevne også
større selvstendighet. Kompleksiteten i høgre utdanning er økende og forut-
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setter en nærhet mellom problem og beslutningstaker. Større fristilling forut-
setter oppbygging av ny kompetanse på lærestedene og fremmer ansvarlig-
gjøring. Tanken er at institusjonene i større utstrekning skal være selvregul-
erende ut fra større innsikt i behov og forventninger.

Uavhengig faglig akkrediterings- og evalueringsorgan
En annen gjennomgående målsetting er å la hensynet til kvalitet være det sty-
rende prinsipp for aktiviteten ved virksomheten. «Fra regelorientering til
kvalitetsstyring» er en litt enkel formulering på et helt sentralt prinsipp for
utvalget. Kvalitet er ikke et entydig begrep, og det er redegjort for ulike til-
nærminger til dette i innstillingen. Forslagene i tilknytning til finansiering,
organisasjon, institusjonsinndeling osv. innebærer samlet sett et ønske om å
redusere andre forhold som påvirker institusjonenes aktiviteter enn de som
har med kvalitet å gjøre.

Behovet før økt kvalitet i lærings- og forskningsmiljøet tilsier samtidig at
større vekt legges på evaluering av utdanninger, fagmiljø og også institus-
joner. Etter utvalgets vurdering bør det etableres et uavhengig fagorgan for
akkreditering og evaluering i høgre utdanning. Det er viktig at dette organet
er uavhengig av så vel departement som institusjonene i høgre utdanning. At
en utdanning er godkjent av en uavhengig akkrediteringsinstans, utløser imi-
dlertid ikke automatisk offentlig finansiering.

Offentlige service-/forvaltningsoppgaver
Høgre utdanning og forskning er et offentlig anliggende. I tilknytning til dette
finnes det en infrastruktur med en rekke fellesfunksjoner, som for eksempel
universitets- og høgskolebiblioteker, vitenskapelige museer osv, med opp-
gaver som omfatter både det en kunne kalle servicefunksjoner og forvaltning-
soppgaver. Hensynet til koordinering og effektiv ressursutnyttelse tilsier at
disse aktivitetene vurderes i et samlet perspektiv, enten i de enkelte enheter
eller i en egen enhet med ansvar for helheten. Det viktigste her er ikke at
denne enheten er samlet geografisk, men at service- og forvaltningsansvaret
blir ivaretatt i et samordnet og strategisk perspektiv.

Politikkutforming
Høgre utdanning og forskning er også spørsmål om fordeling av ressurser og
velferd på fellesskapets vegne. For å kunne videreføre og ivareta landet som
kultur- og vitenskapsnasjon trenger Norge en utdannings- og forskningspoli-
tikk. Lik rett til utdanning for alle er helt sentralt i kunnskapssamfunnet. For
å legge grunnlaget for sterke og innovative forskningsmiljøer, trengs det klare
prioriteringer. I denne sammenheng vil også regionalpolitiske og andre sam-
funnshensyn kunne være av betydning. De sentrale myndigheters oppgave vil
være å utforme de langsiktige og strategiske vurderinger innenfor det utdan-
nings- og forskningspolitiske området og samtidig bistå den politiske ledelse
i håndteringen av de spørsmål som den politiske dagsorden setter. Med
utgangspunkt i et resultatorientert finansieringssystem, bør de sentrale myn-
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digheter inngå kontrakter på utdanningsområder, i samsvar med de utdan-
ningssøkendes interesser og med samfunnets behov.
2.1.2 Høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv

Med verden som referanseramme
Institusjonene i høgre utdanning skal bidra til søken etter ny kunnskap og gi
oss en utvidet forståelse av kulturen, naturen og menneskenes plass i verden.
Utdanning og vitenskap er således i sin karakter ikke begrenset av landeg-
renser. I Norge er det lange tradisjoner for å reise utenlands under utdannin-
gen - noe som har sammenheng med historiske og geografiske forhold. Det
kan være fruktbart å skille mellom to trekk i dette bildet - tendensen til å øke
samhandlingen mellom land bilateralt og multilateralt (internasjonalisering),
og utviklingstrekk der hele verden er referanseramme (globalisering). His-
torisk har førstnevnte kommet foran sistnevnte. I praksis vil dette i dag være
utviklingstrekk som i mange sammenhenger faller sammen, og som samlet
utgjør det som ofte benevnes som den «internasjonale utfordringen». Innenfor
utdanningssektoren finner vi begge tendenser, der studier i tradisjonelle land
blir utvidet med opphold i fjernere strøk.

Høgre utdanning er i dag en næringsvei i de fleste land og et viktig virke-
middel i konkurransen mellom landene. Norge har trolig et av verdens beste
systemer for finansiering av utdanning i utlandet og er derfor en stor kjøper av
utdanning utenfor landets grenser. Mange tar hele utdanningen i utlandet.
Utenlandsstudentene bidrar med en viktig erfaring og kompetanse som setter
landet i bedre stand til å orientere seg i en stadig økende internasjonal virke-
lighet. Disse studentene inngår imidlertid i liten grad i oppbyggingen av sys-
tematisk kunnskap ved norske læresteder. Etter utvalgets vurdering bør en
derfor i større grad stimulere til korttidsopphold som del av eller i kombinas-
jon med utdanning ved et lærested i Norge.

Forankring i den enkelte institusjon
Ved å inngå samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner om utveksling
av studenter for enkeltkurs eller for større moduler, kan de norske fagmil-
jøene komme i dialog med disse om pensum og fagplaner. Ettersom studier
for lavere grad blir tilført mest midler gjennom Lånekassens ordning for hel-
tidsstudenter i utlandet, er det rimelig at utvekslingsordninger for hovedfags-
og doktorgradsstudier blir prioritert når fagmiljøene blir invitert til å inngå
samarbeidsavtaler med institusjoner i andre land. De norske institusjonene
har samtidig en kunnskapsbase som gjør at de har mye å bidra med når det
gjelder voksen- og etterutdanning.

Det internasjonale markedet
De norske institusjonene for høgre utdanning må bli mer internasjonalt orien-
terte. Utveksling av studenter og forskere vil måtte stimuleres. Det vil ikke
lenger være tilstrekkelig å tenke i nasjonal målestokk. I Norge har tanken om
«Norgesnettet» de siste årene vært styrende for arbeidsdeling og spesialiser-
ing innad i landet. I internasjonal sammenheng er det nødvendig å utvide
nettperspektivet - etter hvert til en global sammenheng. En stadig hardere
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internasjonal konkurranse vil sette nye rammevilkår for profilering av fagom-
råder innenfor undervisning og forskning. Ambisjonen bør være at norske uni-
versiteter og høgskoler skal være ettertraktede steder for utdanning og arbeid
etter internasjonale målestokker.

Gjensidig utveksling av studenter og forskere
Den internasjonale utfordringen er ikke bare et spørsmål om at flere nord-
menn drar til utlandet, men like mye at dyktige utenlandske studenter og for-
skere søker utdanning og arbeid ved norske institusjoner. Dette forutsetter at
studietilbud utvikles på en måte som gjør dem anvendelige og anerkjente i
utlandet, og at det legges til rette for at institusjonene kan møte kravene fra et
utenlandsk inntektsnivå og arbeidsmiljø. For utenlandske studenter og nor-
ske studenter som har tatt deler av sin utdanning utenfor Norge, vil det være
av vesentlig betydning at det er etablert regelverk og systemer for
kvalitetskontroll og akkreditering av utenlandske utdanninger.

I arbeidet for økt studentmobilitet i Europa har Europarådet etablert en
ordning som legger til rette for at kurs fra én institusjon gir uttelling ved en
annen institusjon, det såkalte European Course Credit Transfer System
(ECTS). Systemet baserer seg på at institusjoner som deltar i utvekslingen,
har en beskrivelse av sine programmer i en ECTS-katalog, at det inngås
forhåndsavtaler om utveksling, og at det fastsettes studiebelastning for det
enkelte kurs. 20 vekttall fra Norge er 60 ECTS-credits. I tillegg har man laget
en omregningstabell for karakterer som institusjonene selv velger om de vil
anvende.

Som et rikt land har Norge et særskilt ansvar for utvikling og velferd i et
internasjonalt perspektiv. De norske institusjonene for høgre utdanning bør
aktivt bidra til kunnskapsoppbyggingen gjennom faglig utveksling og kontakt,
noe som best kan skje ved at landene klarer å bygge opp egne kunnskapsin-
stitusjoner av høy kvalitet. I tillegg kan Norge bidra til en bedret internasjonal
utvikling gjennom økt satsning på freds- og konfliktstudier ved norske lærest-
eder.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til den internas-
jonale utfordringen i høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
– Institusjonenes eget ansvar for utformingen av internasjonale strategier

bør styrkes. Strategier for internasjonalisering bør omfatte utdannings- og
forskningsprogrammer, rekrutterings-, lønns- og personalpolitikk og
informasjon og markedsføring.

– Myndighetene bør legge til rette for å øke andelen norske studenter i
andre land. Spesielt bør det legges vekt på å øke antallet norske studenter
som tar en del av sin høgre utdanning ved en utenlandsk institusjon.

– Tiltak som bidrar til at man får flere dyktige utenlandske studenter til
Norge bør styrkes. Blant annet bør norske utdanninger markedsføres
internasjonalt, og det bør tilbys undervisning på engelsk.

– Det bør stimuleres til formaliserte faglige samarbeid mellom norske og
utenlandske fagmiljøer om korttidsopphold for studenter ved utenlandske
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høgre utdanningsinstitusjoner. En større del av den økonomiske innsat-
sen for studier i utlandet bør kanaliseres gjennom fagmiljøene ved de nor-
ske høgre utdanningsinstitusjonene.

– Tilgang på gebyrstipend bør i sterkere grad gjøres avhengig av en
kvalitetsmessig godkjenning av institusjoner og studietilbud. En bør her
etablere ordninger som ikke virker konkurransevridende.

– Det bør etableres et program med ressurser bevilget over statsbudsjettet
for å finansiere utvekslingsavtaler mellom norske fagmiljøer og viten-
skapelige utdanningsinstitusjoner i andre land. Avtaler for samarbeid om
utdanninger på høyere grad og doktorgrad bør bli prioritert.

– Utdanninger som tilbys utenlandske studenter må også kunne tilbys nor-
ske studenter.

– Det bør gis adgang for institusjonene til å ta i mot studieavgift for opptil 40
vekttall/ 2 år, fra selvfinansierte, ikke EØS-finansierte studenter som ikke
deltar i programmer eller avtaler.

– Det er en offentlig oppgave å bidra til mobilitet av studenter på tvers av
landegrenser. Senteret for evaluering og akkreditering, som foreslås
opprettet i kapittel 15, bør ha som oppgave å godkjenne og innpasse utdan-
ninger tatt ved utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner i det norske
høgre utdanningssystemet.

– Karaktersystemet ved universiteter og høgskoler bør gjennomgående
bygge på skalaen European Credit Transfer System (ECTS). I tillegg til
bestått/ikke bestått innføres det en felles karakterskala for norsk høgre
utdanning med fem beståttkarakterer. Skalaen gjøres gjeldende for all
høgre utdanning.

– Universitetsrådets Senter for internasjonalt universitetssamarbeid bør bli
et serviceorgan for samtlige norske høgskoler og universiteter.

– Senter for internasjonalt universitetssamarbeid bør samordne og tilby
informasjon om studietilbud i utlandet og finansieringsmuligheter i forb-
indelse med utenlandsstudier.

– Programmer som gir studenter fra utviklingsland muligheter for studier
ved norske universiteter og høgskoler, bør videreføres.

– Satsningen på samarbeid mellom universiteter og høgskoler i Norge og i
utviklingsland bør forsterkes. NUFU-programmet spiller her en viktig
rolle. Institusjonenes kompetansesenter for internasjonalt universitetssa-
marbeid må stå sentralt i en videreutvikling av NUFU-programmet.

– Vitenskapelige ansatte bør i forbindelse med blant annet sabbatsår, stimul-
eres til opphold ved høgre utdannings- og forskningsinstitusjoner i
utviklingsland gjennom et styrket institusjonssamarbeid og andre incen-
tiver.

– Det bør vurderes en oppmykning av lovgivningen for tilbakesending av
studenter fra land utenfor EØS-området, slik at lovgivningen her ikke er
strengere for studenter og ferdig utdannede enn for andre med opphold i
Norge regulert i henhold til utlendingsloven.

– Studieoppholdene i Norge bør i større grad innpasses i utdanningsløp
forankret i hjemlandenes institusjoner, for å sikre at utdanningen blir til-
passet landenes særskilte behov og for å bidra til at studentene vender til-
bake og bruker sin kompetanse til hjemlandets beste.
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– Det bør legges til rette for prosjekt finansiert av Kirke-, utdannings- og for-
skningsdepartementet med siktemål å styrke og etablere fredsrelaterte
utdanningstilbud ved norske universiteter og høgskoler.

2.1.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien har allerede stor betydning for
den læringen og forskningen som finner sted ved institusjonene. De nye
undervisnings- og læringsformene letter de ansattes og studentenes kommu-
nikasjon på tvers av fagområder. Det er aktiv bruk av datasimuleringer, datain-
nhenting og kommunikasjon via Internett, tekstbehandlere, regneark og data-
baser. Den nye teknologien er imidlertid i ferd med å få følger som går ut over
disse mer tradisjonelle bruksområdene, ikke minst når det gjelder bruk av dig-
itale læremidler og nettbasert fjernundervisning.

Med nye digitale læremidler kan man presentere det som skal læres på en
ny og engasjerende måte, enten dette er simuleringer av bygging av molekyl-
strukturer eller multimedieprogrammer som lar deg «vandre rundt» i en vir-
tuell middelalderlandsby. Dagens barn og unge er gjennom sin bruk av Inter-
nett og dataspill blitt vant til slike presentasjonsformer, og vil sannsynligvis
forvente å møte disse også ved universitetene og høgskolene. Fortsatt koster
det imidlertid svært mye å utvikle slik programvare, og det synes å være et
stor behov for utvikling av nye standarder og etablering av samarbeid mellom
universitetene, høgskolene og relevante bedrifter og institusjoner i inn- og
utland.

Internett har ført til at det i dag er en glidende overgang mellom fjer-
nundervisning og læring på  campus.Studentene kan følge forelesninger over
Verdensveven  (World Wide Web), besvare oppgaver, kommunisere med lær-
ere og medstudenter og innhente pensumlitteratur og annen informasjon fra
institusjonens maskiner og fra Internett. Studentene får derfor større frihet
når det gjelder både  når de skal studere, og  hvor de må oppholde seg. Teknol-
ogien gjør det på denne måten lettere å kombinere studier med arbeid og fam-
ilieliv og vil derfor også få betydning for arbeidet med å bygge ut tilbud om
etter- og videreutdanning. Teknologien vil også gi studentene større valgfrihet
når det gjelder ved hvilke institusjoner de skal studere. En rekke institusjoner
i utlandet etablerer nå nettbaserte studietilbud for studenter fra hele verden.
Her er det anerkjente og offentlig akkrediterte institusjoner som kan trekke
norske studenter bort fra de norske institusjonene.

Etter som informasjons- og kommunikasjonsteknologien er i ferd med å
bre seg til alle sektorer i samfunnet, vil samfunnet i økende grad etterspørre
mennesker som er i stand til å bruke den nye teknologien på en kreativ måte.
Her dreier det seg ikke bare om et økt behov for IKT-utdannet fagpersonell.
Alle studentene vil måtte kunne anvende slik teknologi.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til informasjons- og
kommunikasjonsteknologiens betydning for høgre utdanning fremmer utval-
get følgende forslag:
– De norske universitetene og høgskolene bør - sammen med offentlige

myndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og norske bedrifter -
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samarbeide om å utvikle gode og fleksible utdanningstilbud og
læringsmiljøer der en tar i bruk eksisterende eller utvikler nye relevante
IKT-systemer og digitale læremidler.

– Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bør forsterke innsatsen
på utvikling av fleksible IKT-støttede utdanningstilbud og digitale
læremidler innen høgre utdanning, herunder fjernundervisning og etter-
utdanning. I tråd med ønsket om å gi institusjonene økt frihet, mener
utvalget at en bør unngå et stort innslag av øremerkede tilskudd. Institus-
jonenes økonomi må gi tilstrekkelig rom for innovasjon og utvikling innen-
for IKT-området.

– De høgre utdanningsinstitusjonene må samarbeide om å utvikle og å ta i
bruk felles standarder for formidling av nettbasert opplæring og undervis-
ning. Standardene må sees i forhold til den utvikling som skjer i
arbeidslivet.

– Utvalget vil støtte de initiativ som er tatt for å bygge ut et aksessnett som
gir tilgang til bredbåndskommunikasjon. Alle utdanningsinstitusjonene,
fra grunnskole til høgre utdanning, bør ha tilgang til bredbåndskommuni-
kasjon i løpet av to år.

– Forskningsinnsatsen ved norske læresteder og innenfor rammene av rel-
evante programmer under Norges forskningsråd når det gjelder forskning
om bruk av IKT i høgre utdanning, bør samordnes og styrkes.

– Det offentlige virkemiddelapparatet på området IKT-støttet fleksibel
læring bør samkjøres på en bedre måte. Det arbeid som i dag gjøres av
Arbeidsgruppen for digitale læremidler, Sentralorganet for fleksibel
læring i høgre utdanning og relevante programmer under Norges forskn-
ingsråd må koordineres.

– Arbeidet for å digitalisere bibliotekenes, arkivenes og museenes sam-
linger og kartoteker må intensiveres.

2.1.4 Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet

Egentlig vet vi nok om kvalitet
Hva er egentlig kvalitet i høgre utdanning, og vet vi nok om det? Det er både
vanskelig og lett å besvare et slikt spørsmål. Spørsmålet er vanskelig å besvare
fordi det finnes en rekke begrunnede definisjoner og likeverdige til-
nærminger. En vanlig måte er å se på spørsmålet ut fra kvalitetsområder i
institusjonen. En annen måte er å belyse spørsmålet ut fra de faser studenten
går igjennom - rekrutteringsfasen, startfasen, gjennomføringsfasen og avslut-
ningsfasen. Det er vanskelig å hevde at den ene av tilnærmingene er overord-
net den andre, ettersom de belyser ulike sider ved kvalitetsspørsmålet. Det er
lett å besvare spørsmålet fordi det allerede finnes klare oppfatninger om hva
som skal til for å bedre kvaliteten. Ut fra internasjonale modeller og etter en
rekke utredninger i Norge gjennom de senere årene er det få som er i tvil om
hva som er fornuftige tiltak for å heve kvaliteten i høgre utdanning. Det blir
redegjort for disse i denne innstillingen. Etter utvalgets vurdering er derfor
hovedproblemet med kvalitet i høgre utdanning kanskje mer å overføre alle
anbefalingene til praktisk handling. Skal vi lykkes i det, må det arbeides med
arbeidsformer og innstilling til kvalitet i læringsprosessen, men først og
fremst er det et spørsmål om mer ressurser. Etter utvalgets vurdering vil det
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ikke være mulig å heve kvaliteten i høgre utdanning vesentlig uten en betyde-
lig tilførsel av ressurser til dette området. Midler som blir frigjort som følge av
andre forslag fra utvalget, bør benyttes til økt innsats for arbeidet med kvalitet
i læringsprosessen.

Kvalitet og effektivitet
Etter utvalgets vurdering er norsk høgre utdanning gjennom de siste tiårene
blitt utsatt for forventninger om effektivitet og kostnadskontroll som har gått
på bekostning av et ønske om å kunne satse på kvalitet i læringssituasjonen.
Det er ikke slik at ressurser i seg selv fremmer kvalitet. Det er nok av eksem-
pler som viser at læresteder med få ressurser kan oppnå høy kvalitet. Noe av
problemene ved manglende kvalitet i høgre utdanning vil kunne tilskrives
tradisjonelle arbeidsformer, etablerte holdninger og for liten interesse for
omstilling og nytenking. Men sett i lys av den betydelige veksten innenfor
utdanningssektoren vil det ikke være mulig å diskutere spørsmålet om
kvalitet uavhengig av spørsmålet om ressurser. Veksten i søkningen til høgre
utdanning legger press på en rekke infrastrukturelle forhold ved institus-
jonene som bygninger, grupperom, kontorer, bibliotek, lesesalsplasser,
teknisk utstyr osv. Forholdstallet mellom antall lærere per student er blitt ves-
entlig svekket, og det er klart at disse forholdene har hatt konsekvenser for
kvaliteten på høgre utdanning i de siste tiårene. Utviklingen vil måtte møtes
med bedre rammebetingelser, økt studieintensitet, nytenking, omstilling og
systematisk kvalitetsutvikling.

Fra undervisning til læring
Kvalitet i læringsmiljøet forutsetter også en kvalitetssikring av de som er
faglig ansatte ved utdanningsinstitusjonen slik at kommunikasjonen mellom
dem og studenten i forelesningen, laboratoriet eller seminaret kan være faglig
velfundert og pålitelig, samtidig som den inspirerer og gir studenten anledn-
ing til å brytes med egne spørsmål. Formidlingskompetanse i høgre utdan-
ning er utenkelig uten faglig kompetanse. Samtidig er ikke fagkompetanse
alene nok når det gjelder å fremme kvalitet i undervisningsarbeidet.

Læring handler om å drive fram læringsprosesser der studentene selv gjør
lærestoffet til sitt og evner å anvende kunnskapene i andre og ukjente situas-
joner enn den konkrete undervisningssammenhengen. Det handler også om
å bli kjent med kunnskap som noe som ikke er statisk eller ferdig utviklet, men
noe som stadig vil måtte videreutvikles og utfordres. Læring og forståelse
krever engasjement og bevissthet om eget ansvar, men også trygghet for at
noen er opptatt av at man på best mulig måte skal kunne få hjelp og oppfølging
når man trenger det. Læring og forståelse krever studenter som er motiverte,
ettersom ingen andre kan lære eller forstå for dem. Dette krever også at for-
holdene blir lagt til rette for slik læring og forståelse. Utvalget peker i denne
sammenhengen på erfaringene med såkalte «Teaching Resource Center»,
dvs. lokale faglige enheter for universitets- og høgskolepedagogikk. Opp-
gavene til de lokale faglige enhetene bør omfatte institusjonenes helhetlige
virksomhetsfelt og ha en sentral forankring i institusjonens ledelse.
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Felles ansvar for læring
Etter utvalgets vurdering er det samtidig viktig å diskutere kvalitet i lys av
spørsmål om organisering og ansvar. Den tradisjonelle tilnærmingen har vært
å standardisere kravene til kvalitet gjennom sentral styring. På den måten har
en ønsket å sikre høy og likeverdig kvalitet innenfor hele utdanningssektoren.
Denne tilnærmingen har etter hvert blitt supplert med modeller som legger
vekt på forholdet mellom institusjonen og studenten, og som understreker et
større ansvar hos studentene for egen læring. Dette åpner for større fleksibi-
litet og individuelle løsninger. Samtidig mener utvalget at det samlede ansvar
for læringsmiljøet ikke må deles opp, men legges til ledelsen ved lærestedet.

Evalueringsformer
I OECD har det vært vist til at man i norsk høgre utdanning i for stor grad anv-
ender avsluttende eksamen som eneste vurdering av studentenes arbeid. Slut-
tevaluering er nødvendig og viktig i forhold til rangering, sortering og sertifis-
ering for videre studier eller arbeid. Denne formen for evaluering bør imid-
lertid knyttes opp til de ulike faser i læringsprosessen og til studentens læring-
sportefølje. Ensidig bruk av endelig sluttevaluering gir få muligheter for
fortløpende tilbakemelding til studentene. Evalueringsformer har mye å si for
hvordan studentene innretter sitt arbeid med studiene, og hvilke
utviklingsmuligheter de har i løpet av studietiden. Dette innebærer en gjen-
nomgang av de ulike evalueringsformer man anvender for ulike formål. Utval-
get mener at det bør etableres bedre sammenheng mellom læringsformene
og evalueringen, med større vekt på tilbakemeldinger fortløpende i studiene.

Nasjonale rammeplaner og regulering av faginnhold
Faginnholdet i studieprogrammene er for en rekke utdanninger regulert gjen-
nom nasjonale rammeplaner og forskrifter. Rammeplaner innebærer en nas-
jonal spesifisering av mål, innhold, struktur og organisering av flerårige yrkes-
rettede utdanninger. I første rekke er det yrkesutdanninger ved høgskolene
som styres av rammeplaner, mens profesjonsutdanningene ved universitetene
ikke har denne type styring. Fordeler ved å bruke rammeplaner er en sikring
av felles nasjonale standarder, rammeplanene bidrar også til å forenkle
autorisasjonsprosedyrer. De gir også oversikt over hva utdanningene
innebærer og kvalifiserer til. Ulemper ved bruk av rammeplaner er at de setter
begrensninger for høgskolenes initiativ og kreativitet. Det kan stilles
spørsmål til om rammeplaner er forenlig med foreldelsestakten på kunnskap
i dag. Undersøkelser viser at rammeplanene er mer detaljerte og mindre fle-
ksible enn tidligere og at prinsippet om likhet i innhold er sterkt forankret.
Utvalget ser det slik at de nasjonale rammeplanene med fordel kan forenkles
og i hovedsak beskrive det som må være felles for institusjoner som sertifis-
erer for de yrker dette gjelder.

Forholdet mellom institusjon og samskipnad
Utvalgets prinsipielle vurdering er at ansvaret for kvalitetsutviklingen må
være forankret i den enkelte institusjon. Denne vurderingen henger sammen
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med utvalgets generelle forslag om økt fristilling og ansvarliggjøring av insti-
tusjonene, og med at dette også må gjelde kvalitetsarbeidet ved den enkelte
institusjon. Begrepet «et helhetlig læringsmiljø» peker på sammenhengen
mellom det pedagogisk/faglige og de sosiale/velferdsmessige tilbud til stu-
dentene. I dag er dette ansvaret delt mellom institusjonen og samskipnaden
ved at institusjonen har et strategisk ansvar, mens ansvaret for den operative
delen ligger hos samskipnaden. Det kan reises spørsmål om denne arbeids-
delingen ivaretar kvalitetsarbeidet på den beste måten. Utvalget mener at de
formelle rammene og arbeidsdelingen mellom institusjon og samskipnad bør
vurderes på nytt i lys av økt selvstendighet for institusjonene.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til kvalitet i
høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
– Hovedansvaret for kvalitetsutvikling ved universiteter og høgskoler bør

ligge i den enkelte institusjon.
– Utvalget mener at det bør etableres faglige enheter for kvalitetsarbeid ved

den enkelte institusjon, tilsvarende  Teaching Resource Center, eventuelt
kan flere institusjoner i regionen gå sammen om en slik etablering. Opp-
gavene til de faglige enhetene bør omfatte institusjonenes helhetlige virk-
somhetsfelt og ha en sentral forankring.

– Ordningene med nasjonale rammeplaner og departementets fastsettelse
av fag og emner i grader, yrkesutdanninger og studieprogram, bør vur-
deres på nytt i lys av institusjonenes eget ansvar for kvalitet, organisering,
stoffvalg, arbeidsformer og evaluering, samt sett i lys av Senteret for eval-
uering og akkreditering sitt ansvar for å fastsette generelle krav til bredde
og dybde i grader, yrkesutdanninger og studieprogram.

– For å kunne dokumentere undervisningskompetanse og skape et
grunnlag for kvalitetsforbedring bør institusjonene arbeide aktivt med inn-
føring av lærerportefølje. Institusjonene bør innføre bruk av lærer-
portefølje eller tilsvarende som en del av vurderingsgrunnlaget ved anset-
telser og opprykk.

– Det bør etableres systemer som skaper en større grad av gjensidig forplik-
telse i læringsprosessen mellom student og institusjon.

– Det bør etableres virkemidler tilpasset de fasene studenten går gjennom i
sitt utdanningsløp. I denne sammenhengen er tiltak for førsteårsstudent-
ene særdeles viktig. Det bør etableres kvalitetstiltak ved institusjonene
som er rettet mot de krav og forventninger som ulike studentgrupper
stiller.

– Institusjonenes kontakt med videregående skole bør bli bedre. I denne
sammenhengen er det særdeles viktig at rådgivningstjenesten i
videregående opplæring styrkes.

– Det bør settes av midler til initiativ som tar sikte på å bedre læringspros-
essene som gruppebasert læring, veiledningstiltak, evalueringstiltak. Det
bør legges større vekt på studentenes deltakelse i prosessen med valg og
planlegging av pensum, undervisningsformer og seminarer.

– Studenter bør i større grad introduseres for de vitenskapelig ansattes FoU
innsats gjennom hele studieløpet.
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– Det bør etableres bedre sammenheng mellom læringsformer og evaluer-
ing med større vekt på fortløpende tilbakemeldinger i løpet av studiet og
innføring av studentporteføljer

– Det bør stimuleres til FoU-arbeid knyttet til kvalitet i høgre utdanning.
– De midler som frigjøres ved at gradsstrukturen kortes ned med ett år skal

tilbakeføres til kvalitetsfremmende arbeid ved institusjonene.
– Ansvaret for det helhetlige læringsmiljøet bør ligge hos institusjonen

alene og ikke deles mellom samskipnad og institusjon. Organiseringen av
selvstendige studentsamskipnader som ansvarlige for studentvelferden
bør vurderes på nytt i lys av institusjonenes helhetlige ansvar.

– Studenter bør omfattes av velferdsordningene i samfunnet på lik linje med
andre borgere.

– Staten bør ha ansvar for å legge til rette for og tilføre tilstrekkelig res-
surser til de ulike aktørene, for at disse skal ha mulighet til å ivareta stu-
dentenes velferdsbehov.

– Det bør legges til rette for at de studenter som ønsker det, kan utnytte hele
året i sin læringsprosess, også utover institusjonenes undervisningsperi-
ode. Dette forutsetter at utdanningsstøtten gjennom Statens lånekasse
utvides tilsvarende.

Utvalgsmedlemmene Rygg og Skønberg,foreslår
– at institusjonene selv må ha mulighet til å etablere rene undervisningsstill-

inger dersom de ønsker det.

2.1.5 Forskningens plass i høgre utdanning

Etter utvalgets vurdering er det et hovedmål å sikre at universitetene og høg-
skolene bevarer sin sentrale oppgave som en møteplass der studentene skal
kunne stifte bekjentskap med det beste i den vitenskapelige og humanistiske
kultur. Undervisning og forskning skal fortsatt være preget av søken etter ny
erkjennelse, uavhengig av kortsiktige nyttehensyn.

Det er bred enighet om forskningen og utviklingsarbeidets betydning for
den kulturelle, sosiale og økonomiske utviklingen. Næringslivet gjør aktiv
bruk av FoU i utviklingen av nye produkter, prosesser og tjenester. Velferd-
spolitikken hviler på utvikling av nye medisiner, hjelpemidler, institusjoner og
sosiale virkemidler. Kulturlivet trenger forskere som med et kritisk blikk kan
trenge gjennom fordommer og vanetenking og som kan bringe oss nærmere
en forståelse av historien, vår samtid og den naturen som omgir oss. Forsknin-
gen har dessuten en dimensjon som ligger bortenfor alminnelig nyttetenking:
Forskningen skal som kunsten gi rom for det nysgjerrige mennesket, den
delen av menneskets natur som insisterer på å stille spørsmål ved virke-
ligheten, som forsøker å trenge bakom de fenomenene som omgir oss, og se
dem i en større sammenheng. Universitetene og høgskolene har oppgaver på
alle disse områdene, fra det praktisk rettede teknologiske utredningsarbeidet
til filosofiens forsøk på å trenge inn i betingelsene for det å erkjenne noe.

Forskningen og utviklingsarbeidet er en integrert del av det akademiske
og faglige livet ved institusjonene og underbygger den undervisningen som
gis der. Skal institusjonene lykkes i å utvikle læringsmiljøer av høy kvalitet
som kan sikre studentene oppdatert og relevant kunnskap, må det også satses
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på forskning og utviklingsarbeid. Gjennom forskningen og utviklingsarbeidet
kommer de faglig ansatte i nærkontakt med den siste utviklingen på eget fag-
område og kan på den måten fungere som formidlingskanaler for ny
kunnskap til studentene og samfunnet for øvrig. Det er også nødvendig å
bringe studentene i nærkontakt med vitenskapens idealer og metoder og sam-
tidig gjøre dem i stand til å møte ulike påstander og forskningsresultater med
et kritisk blikk. Forskningen kan også gi resultater som kan være med på å
skade mennesker og miljø.

Et løft for norsk forskning
Stortinget har varslet at det ønsker et løft for norsk forskning, og at univer-
sitetene og høgskolene her skal spille en sentral rolle. Institusjonene må i tråd
med dette rustes opp slik at de blir bedre i stand til å levere forskning og
utvikling som kan være med på å møte samfunnets behov i bred forstand.
Utvalget mener det er av avgjørende betydning at man klarer å sikre at univer-
sitets- og høgskolesektoren leverer forskning av høy kvalitet. Hvis utvalgets
forslag om en større fristilling for institusjonene følges opp, vil de statlige uni-
versitetene og høgskolene få økt handlingsrom til å utvikle egne strategier for
forskning og utvikling. Det offentlige må øke sine investeringer i sektoren.
Dette gjelder ikke minst den langsiktige, grunnleggende forskningen, der uni-
versitetene og høgskolene har hovedansvaret. Utvalget foreslår derfor blant
annet en betydelig styrking av fondet for forskning og nyskapning.

Det er viktig å sikre en god koordinering av forskningsinnsatsen og en
god forankring av forskningspolitikken sentralt i det politiske systemet. Utval-
get foreslår derfor blant annet at det innføres en ordning med fireårige forskn-
ingsmeldinger og et langtidsbudsjett for forskning.

Undersøkelser viser at det er en betydelig underdekning når det gjelder
behovet for rekrutter til vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og
høgskolesektoren, instituttsektoren og kunnskapsintensive bedrifter. Utval-
get mener derfor at antallet stipendiater må økes med minst 1200 de neste fem
årene. Det er fortsatt påfallende få kvinner som får professorat ved de statlige
institusjonene. Arbeidet for å rekruttere kvinner til norsk forskning må derfor
intensiveres.

Institusjonene har et ansvar for utvikling av egne FoU-strategier. Institus-
jonene må i større grad bli i stand til å utføre interne prioriteringer og
fordelinger av forskningsressurser, og gjennom det bidra til å nå målene for
kvalitetsutvikling.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til forskningens
plass i høgre utdanning frammer utvalget følgende forslag:
– Undervisningen ved institusjonene bør være forskningsbasert i vid for-

stand. Hvor stor del FoU-innsatsen bør utgjøre av de vitenskapelige
ansattes totale arbeidstid, vil kunne variere med institusjonstype og utdan-
ningsopplegg.

– Utvalget mener målet om å nå OECD-gjennomsnittet kun kan gjelde som
en første etappe i en plan for at Norge skal nå samme FoU-innsats som
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våre nordiske naboer. Utvalget foreslår derfor en opptrapping i to etapper,
der man bruker fem år på å nå OECD-gjennomsnittet og ytterligere fire år
for å nå gjennomsnittsnivået for Sverige, Finland og Danmark.

– Det må gis en betydelig økning i den offentlige satsingen på grunnforskn-
ing.

– Utvalget går inn for at det skilles klarere mellom forskning og undervisn-
ing i grunnbevilgningene til institusjonene.

– Fagmiljøenes deltakelse i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
må fullfinansieres av Forskningsrådet. De statlige bevilgningene til For-
skningsrådet må økes tilsvarende.

– Forskningsfondet bør økes til 20 mrd. kroner. Avkastningen av fondet må
brukes til langsiktig, grunnleggende forskning, primært i universitets- og
høgskolesektoren. Deler av avkastningen kan øremerkes strategiske
satsinger, men en vesentlig del må brukes for å sikre en generell heving
av forskningens kår, blant annet gjennom investeringer i utstyr og rekrut-
tering.

– Utvalget mener at større deler av FoU-bevilgningene til universitets- og
høgskolesektoren bør kanaliseres til forskningsmiljøer som frambringer
forskning av høy internasjonal kvalitet. Satsing på framragende forskning
bør primært ta utgangspunkt i allerede eksisterende forskningsmiljøer,
forskergrupper og nettverk. Institusjonene selv har hovedansvaret for å
støtte slike miljøer, og må gis rammebetingelser som gjør dette mulig.
Denne type forskningssatsning bør komme utdanningssiden til gode, og
studenter på høgre nivå og doktorgradskandidater bør involveres i slike
satsninger.

– Det bør finnes et eget organ for forskningspolitiske spørsmål på minister-
nivå.

– Forskningsministeren bør ha ansvar for å utarbeide fireårige forsknings-
meldinger og langtidsbudsjett for forskning. Til støtte og avlastning for
forskningsministeren bør man vurdere å opprette en egen
statssekretærstilling for forskningspolitiske saker.

– Antallet stipendiater må økes med minst 1200 de neste fem årene.
– En større andel av bevilgningene til forskerrekruttering bør kanaliseres

gjennom institusjonene.
– Arbeidet for å rekruttere kvinner til norsk forskning må intensiveres.
– Ledelsens handlefrihet bør i større grad benyttes til å føre en aktiv person-

alpolitikk for å framme kvalitet og utdanning og forskning med ut gang-
spunkt i den enkelte ansattes faglige forutsetninger og interesser.

– Utvalget vil framheve forskningen og utviklingsarbeidets sentrale betydn-
ing for de yrkesrettede utdanningene ved høgskolene. Ved disse institus-
jonene bør det legges økt vekt på ( og støtte til ( studier knyttet til
kunnskapsbehovene i yrkeslivet.

Utvalgsmedlemmene Bjelde, Kvam, Kjelstrup, Magga, Mjøs, Strand og Aamodt-
fremmer følgende forslag:
– Myndighetene bør øke investeringene i de offentlige institusjonene for

forskning og utvikling i Nord-Norge, blant annet for å kompensere for
næringslivets manglende evne til å satse på FoU. Det bør være en målset-
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ting at FoU-andelen i Nord-Norge kommer opp på samme nivå som
befolkningsandelen.

2.1.6 Gradsstrukturer i høgre utdanning

Målsettinger og økonomi
Universitetene og høgskolene skal videreføre og videreutvikle disiplinene og
deres kunnskapstradisjoner. Spørsmål om form og lengde på studiene i høgre
utdanning må ses i sammenheng med de grunnleggende målsettingene. Insti-
tusjonene skal sikre landet fagmiljøer med oppdatert og relevant kunnskap
som kan brukes til problemløsning i samfunns- og næringsliv. Miljøene skal
holde seg oppdatert om utviklingen på eget og beslektede arbeids- og fagom-
råder og sikre landet en kunnskapsbase som kan brukes i løsningen av både
kjente og uforutsette problemer.

I et økonomisk perspektiv er utdanning en investering. Den enkelte stu-
dent avstår fra inntekt under utdanningen, samtidig som det tar lengre tid før
vedkommende begynner å tjene penger. På lengre sikt gir lengre utdanning
normalt høyere lønn og flere valgmuligheter etter at utdanningen er avsluttet.
Lengre utdanning gir også en bedre forsikring mot arbeidsledighet, da dette i
større grad rammer personer med lav utdanning. For samfunnet kan utdan-
ning ses på som en investering med forventet avkastning. Utdanning og høgre
kompetanse vil generelt føre til større produktivitet og velstandsvekst. I
mange sammenhenger vil høye kvalifikasjoner være avgjørende for å nå opp i
den internasjonale konkurransen.

Samtidig vil form og lengde på utdanningene måtte drøftes i lys av nye
kunnskapspolitiske utfordringer, herunder den internasjonale utviklingen,
endringer i utdanningsatferd, utviklingen i arbeidslivets behov, osv.

Internasjonale trender
Den tradisjonelle europeiske utdanningsmodellen besto av en lang utdanning
tilsvarende den norske embetseksamen, der personlig modning og spesialis-
ert utdanning var sentrale størrelser. Omkring tretti år tilbake etablerte en
rekke land en lavere grad med mindre forskningsinnhold. Norge skiller seg ut
ved at den lavere graden er relativt omfattende. Hvis en sammenlikner
gradsstrukturen i Norge med den i flere av OECD-landene, går det fram at den
normerte studietiden i Norge (og Finland) er noe lengre enn i de øvrige lan-
dene. Dette fører til at norske kandidater ved avsluttet høgre utdanning er
eldre enn i mange andre land.

I internasjonal sammenheng arbeides det for en harmonisering av de ulike
gradsstrukturene for å fremme muligheter til mobilitet. Arbeidet med å styrke
systemenes sammenliknbarhet er sterkt begrunnet i det kvalitetsfremmende
aspektet ved utveksling og kommunikasjon mellom studenter og ansatte på
tvers av landegrenser. Det er fortsatt slik at de europeiske gradsstrukturene
er preget av mangfold og kompleksitet. Visse fellestrekk er det imidlertid
mulig å registrere, og et av disse er en samlet ramme på fem år fram til avslut-
tet høgre grads nivå.
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Livslang læring
En annen tilnærming til spørsmål om form og innretning på høgre utdanning
er knyttet til perspektivet om «livslang læring». Raske samfunnsendringer til-
sier at kunnskap som er knyttet til yrkesutøvelsen fort blir foreldet. Det er
mulig å hevde at lange førstegangsutdanninger er knyttet til en situasjon der
kunnskapen har et langt tidsperspektiv, og der kompetansen langsomt
foreldes. Det blir stadig mer nødvendig å vedlikeholde og videreutvikle
kompetansen gjennom hele livsløpet. Hyppige oppdateringer av kompetansen
innebærer at den relative vekten av førstegangsutdanningen blir redusert.
Kortere førstegangsutdanninger innebærer ikke nødvendigvis at samlet tid i
en utdanningssituasjon blir redusert, men at kunnskapen fornyes gjennom
hele livsløpet.

I denne sammenhengen ser utvalget det som særlig verdifullt at ungdom
som starter på studier i rimelig tid etter oppnådd studiekompetanse, blir hel-
tidsstudenter ved et lærested som forener undervisnings- og forskningskul-
tur, og at de følger et tilrettelagt studium fram til det lavere gradsnivået. Hyp-
pige behov for oppdatering av kompetanse gjennom livsfasen taler for at
omfanget av førstegangsutdanningen blir redusert.

Gradsstruktur og kvalitet
Det er nærliggende å diskutere spørsmål om form og lengde på utdanningen
i sammenheng med organiseringen av studiet. Det er ikke noen automatisk
sammenheng mellom utdanningens lengde og dens kvalitet. Kvalitet er
avhengig av det innholdet utdanningen fylles med. En ny gradsstruktur bør ha
til hensikt å øke studieintensiteten i de frie fagstudiene. Ved etablering av en
ny gradsstruktur vil det være viktig for å lykkes at det skapes en studieorgan-
isering som gjør det mulig å endre relasjonen mellom student og institusjon.
Samtidig er det viktig å videreføre det kulturelle og utdanningspolitiske godet
det er at studenter kan komme tilbake til utdanningsinstitusjonen i løpet av sitt
liv.

Et felles gradssystem for universitets- og høgskolesektoren
I Norge har diskusjonen om behov for utbedringer av gradsstrukturen pågått
lenge. Debatten har i hovedsak vært knyttet til det norske systemets fleksibi-
litet med tanke på studentenes frihet til valg av studier og mobilitet mellom
institusjonene. Som resultat av diskusjonene har det vært satt i gang tiltak og
forsøk med alternative ordninger for å bøte på de problemene man har erfart.
Blant annet har flere av tiltakene bidratt til å bygge ned skillelinjene mellom
universitetssektoren og høgskolesektoren gjennom etablering av felles
grader og studentenes overgangsmuligheter mellom institusjonstypene.
Utvalget har tatt i betraktning ulike alternative løsninger med utgangspunkt i
dagens system og har kommet fram til at dagens utfordringer er av en så
omfattende karakter at det er behov for et samlet system for strukturering av
grader i norsk høgre utdanning. Det viktigste ved forslaget er at univer-
sitetene og høgskolene får en felles gradsstruktur med felles betegnelser for
de ulike gradsnivåene. For studier ved høgskolene vil omlegging til ny struk-
tur bety at det legges bedre til rette for å oppnå høgre grad via et sammenhen-
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gende studieløp. Utvalget foreslår å avvikle dagens gradsstruktur og etablere
en felles gradsstruktur der flest mulige utdanninger i universitets- og høg-
skolesektoren innpasses. Hovedelementene i det nye gradssystemet er føl-
gende:
– Det etableres en lavere bachelorgrad med en tidsramme på 3 eller 31/2 år.
– Det etableres en mastergrad innenfor en samlet tidsramme på 5 år.
– Innenfor en samlet ramme på 5 år gis institusjonene stor frihet til å

utforme mastergraden etter behov og hensiktsmessighet.
– I tillegg til de mastergradene som gir grunnlag for opptak til doktorgrads-

studier, kan det etableres mastergrader med et sideordnet fagopplegg på
lavere nivå.

– Normert studietid for doktorgradsutdanningen settes til 3 år ved fulltids-
studium og 4 år ved 25 pst. pliktarbeid ved institusjonene.

Forholdet til profesjonsstudiene og lærerutdanningene
Utvalget er av den oppfatning at endrede rammevilkår og ny gradsstruktur
også bør få konsekvenser for profesjonsutdanningene. Når det gjelder de
ulike profesjonsstudiene, er de til dels underlagt svært ulike regelverk, stud-
ieordninger og regulering på både et nasjonalt og et internasjonalt nivå. På
denne bakgrunnen mener utvalget at det er nødvendig med en ny utredning
av disse spørsmålene. Ny gradsstruktur vil også få konsekvenser for allmen-
lærerutdanningen som i dag er på fire år og den faglige bredden i lærerutdan-
ningen basert på frie fagstudier. Utvalget vil foreslå at det settes ned et utvalg
som utreder innpassing av lærerutdanningene ved universitetene og høg-
skolene i en ny gradsstruktur.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som er knyttet til gradsstruk-
turen i høgre utdanning, foreslår utvalget:
– Dagens gradsstruktur avvikles til fordel for innføring av en ny struktur

som i grunnprinsipp bør omfatte så mange utdanninger som mulig i
Norge. Den nye strukturen bør bestå av to steg, der det høyere gradsniv-
ået bygger på det lavere.

– Utdanninger med særskilte krav til yrkesutøvelse kan gis unntak for
innpassing i den nye gradsstrukturen. Utvalget foreslår at spørsmålene
om eventuell tilpassing av profesjonsutdanninger til det nye gradssyste-
met utredes videre.

– Den normerte studietiden til og med avsluttet høyere grad settes til 5 år i
det nye systemet.

– Studiene i den nye gradsstrukturen organiseres på følgende måte: et
lavere gradsnivå, som gir bachelorgrad, et høyere gradsnivå,som gir mas-
tergrad, og forskerutdanninger som gir doktorgrad.

– Bachelorgraden normeres til henholdsvis 3 eller 3 1/2 år.
– Innenfor en samlet tidsramme på fem år, bør institusjonene ha stor fle-

ksibilitet og frihet til å utforme mastergrader.
– Det etableres en egen mastergrad som ved et 2-årig studium gir en

tilleggskompetanse på et sideordnet fagområde i forhold til fagretningen
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på lavere gradsnivå.
– Det bør være valgfritt hvilke kombinasjoner institusjonene ønsker å bruke

av de to ordningene som er foreslått. Institusjonene bør selv kunne vur-
dere hvilke av ordningene, enten 3 + 2 eller 3 1/2 + 1 1/2, som er mest nær-
liggende og hensiktsmessig for deres studietilbud.

– Innføring av en ny gradsstruktur bør føre til en gjennomgang og fornyelse
av studieprogrammenes oppbygning og innhold, med sikte på å videreføre
og utvikle kvaliteten og bedre studieintensiteten.

– Normert studietid for forskerutdanning som leder til doktorgrad,
opprettholdes med dagens 3 år (alternativt 4 år inklusive 25 pst. pliktar-
beid for lærestedet). Doktorgradsstudiet bør normalt bygge på en master-
grad som faglig er basert på en grunnutdanning. Opptaksgrunnlaget fast-
settes for øvrig av den gradstildelende institusjon.

– Nye grader og gradsbetegnelser bør hjemles i lov og kvalitetssikres i et
uavhengig fagorgan for akkreditering og evaluering.

– Gradsstrukturen bør tilpasses kompetansereformen og livslang læring.
– Studenter som har tatt enkeltfag kan etter nærmere retningslinjer fra

departementet, få sin akkumulerte utdanning godkjent som likeverdig
med grad.

– Utvalget vil anbefale at det settes ned et utvalg som utredee lærerutdan-
ningene ved høgskolene og universitetene blant annet i lys av ny
gradsstruktur.

– Utvalgets flertall, alle unntatt Norman, ønsker at en ordning med Ex.Phil./
Ex. Fac. som innføring i høgre utdanning, blir opprettholdt og videreut-
viklet. En tilsvarende felles innføring bør også gjelde for studier ved høg-
skolene, og de ulike ordninger må være kompatible.

Utvalgets medlemmer Kjenndalen, Kvam og Aasland,foreslår
– at nåværende privatistrett blir vurdert.

Utvalgets medlem Brautaset, Norman, Karlsen Seim og Aamodt,foreslår
– at nåværende privatistrett avvikles, og at det opprettes egne registrering-

sordninger for etter- og videreutdanningsstudenter.

Utvalgets medlemmer, Bjelde, Danbolt Mjøs, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen
og Valla, foreslår
– at den frie eksamensretten (privatistretten) videreføres.

Utvalgets medlemmer Kjelstrup, Rommetveit og Skønberg, foreslår
– at innenfor de nye rammer som institusjonene får til etablering av stud-

ieprogrammene bør det legges opp til en større grad av modularisering av
utdanningsløpet. Dette er nødvendig for i større grad å kunne binde sam-
men de ulike fagtilbud innen rammen av 3 + 2 år. En slik ordning vil også
kunne stimulere til studentmobilitet

2.1.7 Prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

Utvalget mener at det er et nasjonalt ansvar å sikre en tilstrekkelig totalkapa-
sitet i høgre utdanning. Selv om det kan være kortsiktige svingninger i etter-
spørselen etter utdanning, er det nødvendig med en overordnet og mer lang-
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siktig vurdering. I forhold til et nasjonalt mål om å opprettholde et studietilbud
med tilstrekkelig bredde, har regjeringen og Stortinget en forpliktelse til å
sikre nødvendige økonomiske rammevilkår.

Er det mulig å planlegge utdanningsbehovet?
Det er en sammenheng mellom muligheten for å forutsi et framtidig utdan-
ningsbehov og karakteren av de endringene vi ser i samfunnet. Jo større sta-
bilitet og kontinuitet det er i samfunnet, desto lettere vil det være å klarlegge
fordelingen av studieprogrammer og fag noen år framover. Enkle fram-
skrivninger vil på en relativt presis måte kunne forutsi utdanningsbehovet
innenfor ulike fagfelt. Enkelte forhold er mer stabile og forutsigbare enn
andre, for eksempel den demografiske utviklingen. Endringer i etterspørselen
etter utdannet arbeidskraft er imidlertid mer komplisert enn som så. De store
forandringer vi står overfor vil også omfatte sammensetningen av et framtidig
arbeidsmarked. Raske endringer vil måtte gjøre planleggingshorisontene kor-
tere og mer usikre. Det er enklere å forholde seg til utdanningenes innhold og
sammensetning enn til numerisk presisjon i prognosene. Samfunnet har et
behov for klare forestillinger om hvordan utdanningsbehovene vil utvikle seg,
men samtidig tilsier erfaringene fra tidligere prognoser at ambisjonsnivået
ikke må være for høyt.

Hvilke forhold er det som påvirker dimensjoneringen?
Ulike prinsipper har vært styrende for dimensjoneringen av høgre utdanning.
Høgre utdanning i Norge har i stor grad vært  rettighetsstyrt.Lik rett til utdan-
ning har vært en sentral utdanningspolitisk målsetting. Utdanningstilbudet
ved lærestedene og finansieringen gjennom Lånekassen har vært lagt til rette
slik at alle skal kunne søke den utdanningen de har evne og interesse for, og
for å dekke arbeidslivets behov for utdannet arbeidskraft. I en periode med
høy arbeidsledighet har det vært satset på utdanning som et meningsfylt alter-
nativ til ledighet.

Fra én synsvinkel kan utdanningskapasiteten således diskuteres ut fra et
spørsmål om tilbud og etterspørsel. Sammensetningen av denne etter-
spørselen er imidlertid kompleks. Arbeidsmarkedet, trender i tiden, forhold
ved søkerne, forhold ved institusjonene, geografisk plassering av lærest-
edene, osv. er alle forhold som påvirker form og innretning på etterspørselen.
Etter utvalgets vurdering kan imidlertid ikke etterspørselen alene være sty-
rende for fastsetting av kapasiteten ved lærestedene. Men også tilbudssiden
er sammensatt av flere faktorer. Universitetene og høgskolene har et nasjonalt
og regionalt ansvar som kultur- og tradisjonsbærere i samfunnet. Uavhengig
av kortsiktige betraktninger rundt etterspørselen må lærestedene dimensjo-
neres for å kunne ivareta dette hensynet. Ellers er det vel kjent at profesjon-
sinteressene har hatt stor innvirkning på tilbudet av studieplasser, noe som for
eksempel innenfor helsefagene har ført til en systematisk underdekning.
Problemet er imidlertid ikke bare at det mangler studieplasser. På andre
områder, for eksempel innenfor ingeniørfag, er tilbudet større enn etter-
spørselen, til tross for gode utsikter på arbeidsmarkedet.
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Dimensjonering i et desentralisert system
Etter utvalgets vurdering ligger utfordringen i å etablere et system som både
er fleksibelt i forhold til utviklingen på arbeidsmarkedet og endringer i
behovet, samtidig som overordnede samfunnshensyn blir ivaretatt. I St.meld
nr. 40 (1990(91)  Fra visjon til virke ble det slått fast at dimensjoner-
ingsspørsmålet bare kunne ivaretas på nasjonalt nivå. Den nasjonale vurderin-
gen måtte imidlertid også omfatte regionale hensyn. Det viktigste i et desen-
tralisert system vil være at den enkelte institusjon tar et  lokalt initiativ, basert
på en vurdering av etterspørselen og behovet. Ansvaret for de sentrale myn-
digheter blir avgrenset til de overordnede hensynene i velferdssamfunnet.
Det kan dreie seg om de viktigste utdanningsområdene, kulturelle, regionale
eller andre overordnede hensyn i samfunnet. Institusjonen fremmer en plan
for de sentrale myndighetene som, på grunnlag av denne og eventuelt andre
samfunnshensyn, utarbeider forslag til kontrakt med en godkjent utdan-
ningsinstitusjon. At en utdanning er godkjent av en uavhengig akkrediter-
ingsinstans er imidlertid ikke tilstrekkelig til å få denne finansiert. Med
utgangspunkt i et resultatorientert finansieringssystem vil de sentrale myn-
dighetene inngå kontrakter på utdanningsområder, i samsvar med de utdan-
ningssøkendes interesser og samfunnets behov.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene dimensjoneringen av høgre
utdanning reiser, foreslår utvalget at
– totalkapasiteten i høgre utdanning bør møte individenes etterspørsel
– individenes ønsker og samfunnets behov bør være retningsgivende for

fordelingen av kapasiteten
– det fastlegges en  minstekapasitet ved visse typer utdanninger som er av

særlig betydning
– institusjonene gis stor grad av frihet til å bestemme sammensetning av de

ulike utdanningene
– institusjonene gis stor grad av frihet til å omdisponere kapasiteten innen-

for ulike utdanninger og fagområder i takt med endringer i etterspørselen
– institusjonene gis incentiver til å tilpasse seg etterspørselen etter utdan-

ning

2.1.8 Organisering og tilknytningsform i høgre utdanning

Samfunnsoppdraget
De utfordringene som høgre utdanning i Norge står overfor, er sammensatte.
På den ene siden har institusjonene som oppgave å sørge for kontinuitet gjen-
nom langsiktig kunnskapsoppbygging, tradisjonsformidling og en stor evne til
uavhengig kritisk analyse. På den annen side må de være vare for endringer i
samfunnet og utdanne kandidater og stå for forskning og kompetanseut-
vikling som kan være med på å løse dagens og fremtidens behov.

Diskusjonene om de strategiske valgene innenfor utdanningssektoren
avspeiler store veivalg i samfunnet. Det er pekt på sammenhengene mellom
økt kunnskap og forskning, økonomisk vekst, utvidelse av folkestyret og fram-
veksten av et ansvarlig velferdssamfunn. Denne forankringen i samfunnet er
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et oppdrag fra fellesskapet til de institusjonene som forestår utdanning og for-
skning på høyt nivå. Spørsmålet er om dagens organisering av sektoren gir
dem det handlingsrom de trenger, og om systemet i sterk nok grad er med på
å motivere institusjonenes ledelse og ansatte til å ta større ansvar for utviklin-
gen av egen institusjon.

Felles målsettinger
Utvalget mener det vil være svært viktig å sikre institusjonene for høgre utdan-
ning en stor grad av selvstendighet i årene som kommer. Et samfunn i rask og
kontinuerlig endring krever at institusjonene får handlingsrom som gir dem
muligheter for å innfri ønsker og behov fra omgivelsene, samtidig som en
sikrer at de kan ivareta sin uavhengige stilling i samfunnet. Institusjonene må
med andre ord sikres muligheter for selv å kunne foreta strategiske valg som
sikrer den langsiktige kunnskapsoppbyggingen i sektoren og de behovene
samfunnet har for kunnskap.

Utvalget mener det er nødvendig å delegere mer ansvar til den enkelte
institusjon og slik sette dem bedre i stand til å møte utfordringene på egen
hånd. I realiteten vil det her handle om en mer fornuftig arbeidsdeling. Insti-
tusjonene står nærmere studentene, fagmiljøene og brukerne av forskning og
burde hadde beste forutsetninger for å finne de praktiske grepene som er nød-
vendige for å få til et godt samspill med samfunnet utenfor. Institusjonene
kjenner også de pedagogiske og faglige tradisjonene meget godt, og bør ha fri-
het til å foreta de strategiske valgene for fagutviklingen som er nødvendig.
Overordnede myndigheter bør i større grad kunne konsentrere seg om lang-
siktige kunnskapspolitiske strategier.

Universitetene og høgskolene er viktige kulturinstitusjoner som skal sikre
landet en fri og uavhengig kunnskapsoppbygging og kritisk refleksjon. Når
utvalget ikke ønsker å fremme forslag om aksjeselskap som organisasjons-
form, har dette bl.a. sammenheng med at denne selskapsformen begrenser
eierens ansvar til å hefte for den innskutte kapital. Etter utvalgets vurdering er
det offentlige ansvar for høgre utdanning og forskning noe mer. Det er nødv-
endig å finne en form som forener et utvidet offentlig ansvar med behovet for
lokal handlefrihet. Man må unngå at institusjonene i ensidig grad tilpasser
undervisningen og forskningen til markedets behov. Aksjeselskapsformen er
i utgangspunktet tilpasset kommersielle foretak, og vil kunne gi inntrykk av at
man ønsket å innrette institusjonene ensidig i kommersiell retning. Noen ville
også kunne mene at en slik organisering ville åpne for framtidig privatisering.
Utvalget mener at det ikke er aktuelt. Av samme grunn ønsker heller ikke
utvalget at man organiserer institusjonene som statsforetak. Denne selskaps-
formen er primært brukt i de tilfellene der virksomheten i stor grad er rettet
mot markedet.

Organiserer man de statlige institusjonene som stiftelser, vil staten miste
enhver innflytelse over institusjonenes formål og virksomhet. Utvalget mener
at de statlige institusjonene spiller en meget sentral rolle i oppbyggingen av
kunnskapssamfunnet. Det må derfor være mulig for myndighetene å integr-
ere disse virksomhetene i statens overordnede satsing på forskning og
utvikling. Dette tilsier at staten bør forbli eneeier av de institusjonene det her
gjelder.
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To alternative organisasjons- og tilknytningsformer
Utvalget er delt i synet på hvilken organisasjonsform og tilknytningsform til
overordnet myndighet som er mest egnet til å ivareta de overordnede
kunnskapspolitiske målsettingene. To organisasjonsformer er aktuelle: sær-
lovselskap og forvaltningsorgan med særskilte og utvidete fullmakter.

Særlovselskap er ikke en standardform for organisering av statlige sel-
skaper, men en samlebetegnelse på ulike selskaper som har det til felles at de
er organisert ved egen lov som inneholder nærmere regler om blant annet sel-
skapets tilknytning til staten. I de fleste tilfeller er staten eneeier i særlovsel-
skapet. Ofte er særlovsformen valgt av hensyn til virksomhetenes sam-
funnsrolle og for å sikre at både forretningsmessige og politiske hensyn kan
ivaretas.

Forvaltningsorganer med særskilte og utvidete fullmakter karakteriseres
ved at virksomheten drives på en mer selvstendig måte enn de vanlige forval-
tningsorganene, samtidig som institusjonen er en del av staten som juridisk
person. Staten har dermed fortsatt det politiske og økonomiske ansvaret for
virksomheten, og i den utstrekning det ikke er gjort spesielle unntak i
spesielle fullmakter for den enkelte institusjon, gjelder det vanlige regelverket
for statsforvaltningen. De særlige fullmaktene kan gjelde både faglig oppgav-
eløsning og personal- og økonomiforvaltningen

Utvalgets flertall(11) understreker behovet for institusjonell og faglig fri-
het for at institusjonene skal møte de utfordringene som årene framover vil
bringe. Disse medlemmene går derfor inn for at institusjonene bør organis-
eres som egne rettssubjekter i særlovselskaper.  Utvalgets mindretall(6)
mener at forvaltningsorgan med særskilte og utvidete fullmakter er den mest
egnede organisasjonsformen. Dette representerer en videreføring av dagens
lovsituasjon. Etter mindretallets vurdering vil dette være den beste måten å
sikre fellesskapets økonomiske og politiske ansvar overfor høgre utdanning
og forskning på, samtidig som institusjonenes faglige integritet ivaretas.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til organisering og tilknytnings-
form fremmer  utvalgets flertall, medlemmene Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Danbolt
Mjøs, Norman, Rygg, Strand, Skønberg, Sørensen, Aamodt og Aasland,følgende
forslag:
– De statlige institusjonene for høgre utdanning organiseres som egne

rettssubjekt i henhold til egen særlov. Loven for organisering av univer-
siteter og høgskoler følger samme modell som for statsforetak, men gir
mer innflytelse til ansatte og studenter ved institusjonene og gir sterkere
begrensninger i det økonomiske handlingsrommet for institusjonene.

– Ved organisering som eget rettssubjekt videreføres bestemmelser om
ventelønn og fortrinnsrett til annen stilling i staten for en periode på tre år
etter omdanning.

– Skisse til særlov er vedlagt utredningen som vedlegg nr. 2.
– Organisering av arbeidsoppgaver for eierstyring og mer overordnet sty-

ring av høgre utdanning og forskning i Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet bør ses i lys av en ny organisering av statlige høgre utdan-
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ningsinstitusjoner.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit og Vallafremmer følgende forslag:
– De statlige institusjonene for høgre utdanning organiseres som forvalt-

ningsorganer med særskilte og utvidete fullmakter. Fullmaktene bør blant
annet omfatte:

– å utvikle og opprette egne utdanningstilbud
– å utforme studie-, evaluerings- og eksamensordninger
– å fastsette intern organisering
– å tilpasse tilsettings- og personalreglementer til institusjonens behov
– å bygge opp fond
– å delta i og opprette randsoneselskaper, jfr. NOU 1999: 18
– å overføre utbytte fra randsone til institusjon uten at dette påvirker finan-

sieringsrammen for inngåtte kontrakter for øvrig.

2.1.9 Ledelse og styring i institusjonene

Utfordringen
I mange sammenhenger er det vist til de særskilte dilemmaene som knytter
seg til ledelses- og styringssystemene innenfor høgre utdanning. Dilemmaene
har sin forankring i forholdene mellom behovet for effektiv styring og beslut-
ningsevne, faglig legitimitet og innflytelse fra ansatte og studenter. En
hovedutfordring er hvordan de ulike hensynene kan bli ivaretatt innenfor en
modell for organisering av de høgre utdanningsinstitusjonene. Det er nødven-
dig å finne ledelses- og styringsformer som forener behovet for legitimitet i
det faglige og vitenskapelige miljøet på lærestedene med behovet for profes-
jonell og handlingsrettet ledelse på alle nivåer i institusjonene.

Med økte krav til omstilling, økt myndighet og uavhengighet for institus-
jonene i forhold til overordnet myndighet vil også kravene til institusjonenes
administrative kompetanse tilta. Dette gjelder så vel på det økonomisk-admin-
istrative som på det personal-administrative området.

I sin vurdering har utvalget lagt vekt på følgende faktorer:
– samfunnets medvirkning
– krav til faglig legitimitet og autoritet
– krav til beslutningsevne og ledelseskompetanse
– krav til medbestemmelse

Styresammensetning
Det vil være viktig for institusjonenes utvikling at den overordnede styringen
kan gi grunnlag for enhetlige og langsiktige strategier. Bare på denne måten
kan en sikre at prioriteringer blir gjort som er nødvendige for en positiv
utvikling av fagmiljøer, forskningsprogram og utdanninger. Det vil her være
viktig at styret får myndighet som gjør det i stand til å foreta prioriteringer på
vegne av hele institusjonen når det gjelder langsiktige satsninger. Det er av
betydning for både institusjonene og samfunnet utenfor universitets- og høg-
skolemiljøet at institusjonene får etablert gode forbindelser og allianser med
omverdenen. Deltakelse i styret fra personer som ikke er ansatt ved institus-
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jonene, vil her være bidrag til å forsterke institusjonenes stilling i samfunnet.
Etter utvalgets vurdering bør dette komme til uttrykk ved at et flertall av sty-
rets representanter utpekes av departementet.

Kollegialt basert faglig styring
De høgre utdanningsinstitusjonene er mangfoldige og sammensatte
kunnskapsorganisasjoner. Kollegiale og faglige hensyn må ha en sentral plass
i den overordnede styringen av institusjonene gjennom faglige organ med
overordnet ansvar for innhold og kvalitet i utdanning og forskning. Utvalget er
delt i spørsmålet om det bør være ett eller flere faglige organ og i spørsmålet
om hvordan de bør sammensettes og ledes. Det er redegjort for flertallets og
mindretallets forslag i punkt 12.5.

Rektors posisjon
Rektor skal være den øverste leder av de høgre utdanningsinstitusjonene, og
har dermed et særskilt og overordnet ansvar. Rektor vil ha ansvaret for å forb-
erede saker for styret. Utvalget er delt i synet på beslutningsprosessen som
ligger til grunn for ansettelse av rektor. Alternativer som har vært diskutert er
bl.a.:
– dagens ordning med valg blant institusjonens vitenskapelige ansatte.
– ansettelse av styret, eventuelt med godkjennelse av det faglige kollegium
– nominering av det faglige kollegium for deretter ansettelse av styret
– oppnevning av departementet.

Det er gjort nærmere rede for flertallets og mindretallenes forslag i punkt 12.5
Utvalgets vurderinger og forslag.

Styring og ledelse på lavere nivå
Det vil være fagmiljøene selv som best har forutsetninger for å vite hva som
kan og vil fremme en positiv utvikling av aktiviteter knyttet til utdanning og
forskning. Av denne grunn bør de høgre utdanningsinstitusjonene fortsatt i
stor grad være preget av kollegialt basert styring av grunnenhetene, institutter
og avdelinger.

Ledelsen på grunn- og avdelingsnivå ved institusjonene bør i stor grad
kunne fastsettes av institusjonene selv. Det kan være at de ordninger som i
dag er beskrevet i lov om universiteter og høgskoler når det gjelder ledelse og
styrer på disse nivåene, fungerer godt for institusjonene. I så fall bør de kunne
videreføre disse. I noen tilfeller kan det likevel være behov for endringer.
Dette gjelder særlig små institusjoner og i fagmiljøer der det kan være vanske-
lig å velge ledere. Institusjonen bør derfor selv kunne fastsette om man skal
ansette eller velge ledere på dette nivået, og hvilke fullmakter de skal ha.
Enkelte medlemmer i utvalget har fremmet konkrete forslag og det er redeg-
jort for disse i punkt 12.5.
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Profesjonell ledelse av institusjonene
I takt med veksten i budsjetter og oppgaver har kravene til profesjonell ledelse
økt. Ledelse av komplekse moderne institusjoner krever administrativ og
økonomisk erfaring og kompetanse. Får de statlige institusjonene en mer
selvstendig stilling, vil de få utvidede fullmakter på det økonomisk- adminis-
trative området. Dette vil stille større krav til kompetanse innenfor økonomisk-
administrative spørsmål for styrets representanter og for ledelsen for øvrig.

Representasjon fra studenter og ansatte
De høgre utdanningsinstitusjonene er akademiske fellesskap der forskning
og utdanning utvikles i samvirke, og i et fellesskap av studenter og ansatte.
Studentene er de viktigste brukerne av institusjonenes ressurser ( av de
ansattes tid og kunnskap, biblioteker og annen infrastruktur. Studentene har
derfor sin rettmessige plass i utviklingen av fagmiljøene og institusjonenes
planer. Det er like selvsagt at de ulike grupper av ansatte fortsatt skal være
representert i institusjonens styrende organer.

Opprettholdelse av nåværende styreordning
Et mindretall i utvalget vil av hensyn til variasjonen mellom institusjonene
også gå inn for at dagens styringsordning kan opprettholdes så fremt departe-
mentet gir særskilt godkjennelse.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som er knyttet til ledelse og sty-
ring i institusjonene, foreslår utvalget:

Om styret:

Utvalget foreslår
– Styret skal ha 11 medlemmer, hvorav seks ikke kan være ansatt ved eller

tilknyttet institusjonen. Departementet oppnevner flertallet av styrets
medlemmer. Representantene for de ansatte og studentene velges av og
blant disse. De faglige ansatte velger to representanter, de teknisk-admin-
istrativt ansatte en og studentene to representanter.

– Departementet utpeker styreleder og nestleder.
– Styret har et hovedansvar for den langsiktige utviklingen av institusjonen

og har ansvar for strategiske og økonomisk- administrative spørsmål ved
institusjonen.

Om rektor
Et flertall av utvalgets medlemmer bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup,

Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Strand, Sørensen og Aasland foreslår:
– Rektor er institusjonens daglige leder og er ansvarlig overfor styret. Rek-

tor er ikke medlem av styret, men er saksforbereder for styret og har
forslags-, møte- og talerett i styret. Rektor er leder av det faglige kol-
legium.  Utvalgets medlemmer Brautaset, Kjenndalen, Rommetveit, Karlsen
Seim, Skønberg, Valla og Aamodt foreslår:
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– Rektor er ansvarlig overfor styret og representerer institusjonen utad.
Rektor er institusjonens øverste leder og utgjør sammen med en eller to
prorektorer og direktør den daglige ledelsen av institusjonen. Rektor forb-
ereder saker overfor styret.

Et flertall av utvalgets medlemmer, bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup,
Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland,
foreslår:
– Styret legger fram forslag til kandidat til rektorstillingen overfor det

faglige kollegium for godkjenning. Styret ansetter etter dette rektor.

Et mindretall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Kjenndalen,
Rommetveit, Karlsen Seim og Aamodt foreslår:
– Et faglig kollegium alene nominerer kandidater til rektorstillingen overfor

styret, som så ansetter rektor.

Utvalgets medlem Brautaset foreslår:
– Rektor bør utnevnes av departementet etter nominasjon fra det faglige kol-

legium og forslag fra styret

Om det faglige kollegium
Et flertall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Bjelde,

Kvam, Kjelstrup, Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Karlsen Seim, Skøn-
berg, Strand, Sørensen og Aasland foreslår:
– Institusjonene skal ha et faglig kollegium med et særskilt ansvar i faglige

spørsmål. Det faglige kollegium bør utgjøres av dekaner/avdelingsledere
samt representanter for studenter og for de teknisk/administrative
ansatte.

Et mindretall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Brautaset,
Kjenndalen, Rommetveit, Valla og Aamodt foreslår:
– Institusjonene forutsettes å opprette et eller flere kollegiale organ på over-

ordnet nivå. Dette/disse organ gir råd i strategiske og faglige saker til sty-
ret, og kan etter styrets bestemmelse også gis selvstendig vedtaksrett.
Avdelingsledere (dekaner/prodekaner) forutsettes å inngå i dette/disse
organ.

Om grunn- og avdelingsnivå

Utvalget foreslår
– Institusjonene fastsetter selv regler for sammensetning av styrende organ

på grunn- og avdelingsnivå.
– Studentene skal ha minst to medlemmer i alle kollegiale organ som tilde-

les beslutningsmyndighet, med mindre det delegerende organ enstem-
mig bestemmer noe annet.

– Utvalget vil understreke betydningen av ledelse av avdelinger/ fakulteter
og institutter, og ser institusjonenes arbeid med å gjøre lederrollen mer
attraktiv og å gi større muligheter for å utøve lederrollen, som viktig.
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Utvalgsmedlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen og Rommetveit
foreslår:
– Ledere på grunn- og avdelingsnivå bør fortrinnsvis velges blant viten-

skapelige ansatte som nå, eller alternativt kunne tilsettes av styret i tilfeller
hvor dette er mest hensiktsmessig.

Subsidiært
Vil utvalgsmedlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen, Rommetveit

og Valla foreslå:
– Under forutsetning av at institusjonene organiseres som forvaltningsor-

gan med særskilte og utvidede fullmakter, vil det etter disse
medlemmenes mening også være en mulig løsning å beholde hovedprin-
sippet i dagens styringsordning. Dette kan kombineres med flere eksterne
styrerepresentanter enn det som i dag er vanlig praksis. Disse
medlemmene vil derfor foreslå at denne muligheten kan opprettholdes for
de institusjonene som ønsker det, og etter særskilt godkjenning fra depar-
tementet.

Utvalgets medlemmer Brautaset og Kjenndalen foreslår:
– Man bør ta seg tid til å utprøve og høste erfaring med nye styringsord-

ninger før man generelt innfører ny ordning for alle institusjonene.

2.1.10 Finansiering av høgre utdanning og forskning

Utfordringen
Universiteter og høgskoler skal være møteplasser for det beste i den viten-
skapelige og humanistiske kulturen. Som nasjonalt fellesskap bør vi sikre at
det gis en høgre utdanning som holder den nødvendige kvalitet. Betraktet
som kunnskapsallmenning representerer høgre utdanning så vel en nødven-
dig forutsetning for opplyst debatt om vår historie og kultur som frambringer
av spesialiserte kunnskapsbehov i arbeids- og næringsliv. Det er sammen-
henger mellom høgre utdanning, utdyping av folkestyret og framveksten av et
ansvarlig velferdssamfunn. Samfunnet omstiller seg langt raskere enn tidlig-
ere og stiller nye krav til institusjonene. Utfordringen ligger i å etablere finan-
sieringsordninger som setter institusjonene bedre i stand til å ivareta sitt opp-
drag fra samfunnet.

Delegering og selvregulering
Det statlige finansieringssystemet skal tjene flere formål. Det skal ivareta stat-
ens behov for å allokere fellesskapets midler på den beste måten - ut fra sam-
funnets behov for utdannet arbeidskraft. Det skal samtidig legge til rette for at
lærestedene kan planlegge og handle i samsvar med behov og forventninger.
Lærestedene må motiveres for å fremme kvalitative løsninger, men samtidig
må finansieringen være slik at dette er realistisk. Den tradisjonelle måten for
å få dette til har vært ved detaljert styring ovenfra og ned, gjennom budsjettene
og etter hvert gjennom et kombinert system med grunnbevilgninger og mål-
tall for aktiviteten ved lærestedene.

Utviklingen innenfor høgre utdanning og forskning setter spørsmålstegn
ved om den tradisjonelle finansieringsmodellen er godt nok egnet til å møte
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de nye utfordringene, eventuelt om den må suppleres med en annen ten-
kemåte. Den såkalte «alminneliggjøringen av høgre utdanning» innebærer
ikke at det gamle elitesystemet er blitt mange ganger større. Flere studenter
innebærer også flere ulike typer studenter med behov for større variasjon i
utdanningstilbudet, større kontakt med arbeidslivet, osv. Samtidig med
masseinnvandringen til høgre utdanning skjer det en nesten eksplosiv
utvikling av selve kunnskapsfeltet: Nye fag dukker opp, og eldre fag splittes
opp i mange disipliner. De forventninger studentene stiller til lærestedene,
blir mer sammensatte og motsetningsfylte. Ambisjonen om presis styring fra
myndighetene blir, i økende grad, umulig å realisere. Det blir nødvendig med
mer lokal kompetanse for å vite hvor skoen trykker. Den tradisjonelle ten-
kemåten må suppleres med en tenking som sikrer nærhet til problemene, og
som samtidig gir økt lokal handlekraft i forhold til behovene. Samtidig som det
overordnede styringshensynet blir ivaretatt, må det etableres en form for
økonomisk selvjustering med forankring på det enkelte lærested.

Etter utvalgets vurdering innebærer dette at den overordnede styringen
fra myndigheters side bør avgrenses til rammestyring gjennom kontrakter for
å sikre at de nasjonale målsettingene blir ivaretatt. I en viss forstand
innebærer utvalgets forslag både en forenkling og en utvidelse av økonomi-
ansvaret i høgre utdanning - en forenkling fordi statens styring mer får karak-
ter av overordnet rammestyring, men samtidig en utvidelse fordi det aktivis-
erer et større element av lokalt økonomiansvar. Som system betraktet
innebærer utvalgets forslag en tosidig modell med sentral styring gjennom
kontrakter og lokal økonomisk selvstendighet eller selvregulering.

Finansiering basert på resultater
Institusjonene innenfor høgre utdanning vil også i overskuelig framtid motta
betydelig statlig finansiering. Dette er en investering som samfunnet må
kunne forvente gir et resultat i form av uteksaminerte kandidater med
eksamen og grader. Utvalget ønsker å vie resultatene av institusjonenes
utdannings- og forskningsvirksomhet større oppmerksomhet. Det er ønskelig
å legge større vekt på bruken av økonomiske incitamenter enn det som er til-
fellet i dag, slik at institusjonenes bevilgninger over statsbudsjettet knyttes tet-
tere opp til resultatene av den virksomheten som finansieres.

Utvalget mener derfor at institusjonenes inntekter i enda større grad enn
i dag må komme som resultat av institusjonens evne til å tilby høgre utdanning
og forskning. En tettere sammenheng mellom faktisk produksjon og bevilgn-
ing gjennom stykkprisfinansiering vil samtidig gjøre departementets budsjett-
behandling mer forutsigbar for institusjonene, og gi institusjonene bedre
muligheter for planlegging og rasjonell drift. Utvalget har diskutert et system
med «voucher» eller gebyrstipend hvor deler av bevilgningen til institus-
jonene går gjennom studentene. Et flertall (10) mener at dette vil stimulere
institusjonenes orientering mot studentenes interesser og at det øker student-
enes valgfrihet. På denne måten vil studentenes behov i større grad kunne bli
styrende for aktiviteten på institusjonen. Et mindretall (7) mener at denne
virkningen allerede blir ivaretatt gjennom en resultatorientert finansieringsor-
dning hvor det er konkurranse mellom institusjonene for å tiltrekke seg og ta
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vare på studentene. En omvei gjennom studentene vil neppe ha større virkn-
ing enn å være et unødig kompliserende element i finansieringsordningen.

Vekttall og grader
På denne bakgrunnen vil utvalget foreslå at institusjonenes grunnbevilgning i
større grad knyttes opp til resultatene av institusjonenes virksomhet gjennom
en stykkprisfinansiering. Stykkprisfinansieringen kan baseres på antall full-
førte grader og på antall avlagte vekttall. En belønning av fullførte grader vil gi
institusjonen incitament til å få studentene gjennom studiet på normert tid.
Ønske om mobilitet mellom institusjoner tilsier at det også må gis belønning
for vekttallsproduksjon. En slik stykkprisfinansiering bør derfor baseres på en
kombinasjon av vekttall og kandidattall.

Basisbevilgning
Utvalget mener det er nødvendig med en viss sentral styring for å sikre nødv-
endig kapasitet og kompetanse tet innenfor visse fagområder og utdanning-
styper. Dette kan være fagområder der det er ønskelig å opprettholde en faglig
kompetanse, selv om søkergrunnlaget på et tidspunkt ikke er så høyt at finan-
sieringssystemet vil sørge for tilstrekkelig finansiering uten særtilskudd.
Utvalget mener det må være et nasjonalt ansvar å opprettholde visse fagom-
råder til tross for manglende rekruttering. Dette gjelder både på utdannings-
og forskningssiden. Ønsket om å opprettholde et tilbud med tilstrekkelig
bredde i systemet kan tilsi at det må etableres virkemidler som har til hensikt
å skjerme fagmiljøer mot kortsiktige svingninger i markedet for utdannings-
og forskningstjenester. Regionale hensyn kan også kreve særskilte tiltak.

Finansiering av forskning
Utvalget mener det er nødvendig med en finansieringsordning som skiller
mellom forskning og undervisning. Forskning og utvikling har betydning ut
over følgene for læringsmiljøet, og bevilgningene til forskning må derfor skje
like mye ut fra forskningspolitiske begrunnelser, uavhengig av variasjonene i
antallet studenter. Demografiske årsaker og framveksten av nye studietilbud
i det private høgskolesystem, tilsier dessuten at man ikke kan vente noen stor
økning i studenttilgangen til de statlige universiteter og høgskoler med det
første. Frigjorte midler bør omfordeles til kvalitetsfremmende tiltak både
innen FoU og læringsmiljøer.

Forholdet mellom offentlige og private læresteder
Det offentlige har, og bør fortsatt ha, ansvaret for forskning og høgre utdan-
ning i Norge. I det ligger at staten skal ha ansvaret for finansiering, dimensjon-
ering, tilgjengelighet og kvalitetssikring. Statlige universiteter og høgskoler
vil være de viktigste instrumentene for å få dette til. På noen områder dekker
private institusjoner i dag vesentlige deler av samfunnets behov for kompet-
anse, og de vil fortsatt spille en viktig rolle på en del områder og bidra til
innovasjon og nyskaping . Utvalget mener derfor at også private institusjoner
kan spille en viktig rolle innenfor en helhetlig forsknings- og utdanningspoli-
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tikk. For både statlige og private institusjoner er det en forutsetning at de til-
fredsstiller faglige og organisatoriske kvalitetskrav. Utvalget er imidlertid delt
i synet på valg av virkemidler. Utvalgets flertall ønsker å likebehandle
offentlige og private akkrediterte institusjoner, mens mindretallet mener at
private institusjoner først og fremst bør tjene som et supplement til de statlige
institusjonene. Etter disse medlemmers mening er det derfor ønskelig at
staten som fellesskapets organisatoriske uttrykk, har et engasjement og tyde-
lig ansvar også som institusjonseier, og at eierskap betyr noe i forvaltningen
av offentlige midler.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til finansiering
av høgre utdanning og forskning fremmer  utvalget følgende forslag:
– det inngås avtaler mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-

tet og det enkelte lærestedet som fastlegger  normaltall for resultatene av
institusjonenes virksomhet med tilhørende stykkfinansiering basert på
«best practice»-beregninger. Resultatmålene (normaltallet) fastsettes ut
fra en nasjonal prioritering av totalkapasiteten, men institusjonene gis
muligheten til en viss variasjon innenfor en øvre og nedre grense

– institusjonenes grunnbevilgning i større grad knyttes opp til resultatene
av institusjonenes virksomhet gjennom en stykkprisfinansiering av kandi-
dater og vekttallsproduksjon

– det kan gis generelle basistilskudd for å ivareta spesielle behov. Dette kan
være hensyn til visse fagmiljøer, oppgaver som museer og bibliotek, og
regionalpolitiske prioriteringer

– det gis en tredelt forskningsbevilgning, der en del fordeles ut fra resultats-
og kvalitetskriterier, en del ut fra regional- og fagpolitiske prioriteringer,
og en del knyttet til studenttallet

– en andel av bevilgningen for et år videreføres til det påfølgende året

Utvalgets flertall, medlemmene Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Mjøs, Norman, Rygg,
Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland,foreslår
– at en del av den statlige bevilgningen knyttes direkte til den enkelte stu-

dent etter modell fra lånekassens ordning med gebyrstipend for studier i
utlandet. En fast sum følger den enkelte student og utbetales når stu-
denten har gjennomført anslagsvis 50 pst. av normert studieprogresjon.
Summen bør være av et visst omfang, anslagsvis 15 000 kroner per stu-
dent.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit, Valla, og Aamodt, mener
– at institusjonenes orientering mot studentene vil bli ivaretatt i et finansier-

ingssystem der det legges større vekt på å finansiere resultater av institus-
jonenes virksomhet. Blant annet på denne bakgrunn vil dette mindretallet
ikke gå inn for en ordning med «voucher» eller gebyrstipend til den
enkelte student.
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2.1.11 Institusjonsinndelingen i høgre utdanning

Bakgrunnen
Høgre utdanning i Norge er delt i en universitetssektor og en høgskolesektor.
Universitetssektoren omfatter fire universiteter og seks vitenskapelige høg-
skoler. Innenfor høgskolesektoren finnes det 26 statlige høgskoler, to kun-
sthøgskoler og 17 private høgskoler. De offentlige institusjonene er alle omfat-
tet av lov om universiteter og høgskoler, mens de private lærestedene er
omfattet av privathøgskoleloven.

Spørsmålet om hvilke typer institusjoner for høgre utdanning det bør være
i Norge, har sitt grunnlag i formål og målsettinger innenfor utdanningssek-
toren. Utviklingen innenfor universitetssektoren må ses i lys av den opprin-
nelige forankringen i den tyske tradisjonen (von Humboldts univer-
sitetsideologi, etter hvert supplert med modeller fra de tyske «Hochschule».
Utviklingen innenfor høgskolesektoren må ses i lys av utviklingen av en rekke
profesjonsskoler i landet, etter hvert supplert med regionalpolitiske siktemål.
Slik sett har grensene mellom de ulike institusjonsformene samtidig gitt
utrykk for en arbeidsdeling innenfor utdanningsområdet - en arbeidsdeling
som samtidig skulle sikre samarbeid og spesialisering. På denne bakgrunnen
ble det såkalte «Norgesnettet» etablert. I en viss grad har idèen om
«Norgesnettet» hatt betydning for utviklingen innenfor universitets- og høg-
skolesektoren, både når det gjelder betegnelsene på institusjonene og ved
fordelingen av ressursene.

Avstemme kartet etter terrenget
Forestillingen om et «Norgesnett» er utfordret fra mange kanter. Norge
påvirkes av en internasjonal utvikling som gjør det naturlig å utvide nettpers-
pektivet utover landegrensene. Økende konkurranse fører til at kravene til
kvalitet i større grad vil bli styrende for studentenes studievalg og fordeling av
ressurser. Utviklingen har ført til en viss konvergens mellom universiteter og
høgskoler. Høgskolene har i mange sammenhenger blitt lik universitetene og
motsatt. På den ene siden har universitetene tatt opp i seg mer profesjonsret-
tede utdanningstilbud. På den annen side driver også enkelte høgskoler for-
skning og undervisning på doktorgradsnivå. Dels har dette vært et resultat av
politiske initiativ, dels har forventningene og kravene fra omgivelsene til
lærestedene ført til nye veivalg i utdanningstilbudet. Utviklingen har med
andre ord ført til at det er et visst behov for å avstemme institusjonskartet etter
terrenget. Det er viktig at betegnelser stemmer overens med det selvbildet en
institusjon har, og med de forventningene samfunnet har til institusjonen.
Institusjonene bør få større frihet, men ikke slik at de selv kan bestemme sin
betegnelse. Etter utvalgets vurdering bør antall institusjonskategorier
beholdes. Departementet bør gis myndighet til å avgjøre plassering etter en
akkrediteringsprosess for de institusjonene som vil endre plassering fra
dagens.
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Spørsmålet om nye universiteter?
Når det gjelder universitetene, er det også et spørsmål om det skal gis en
definisjon som åpner for nye universiteter med et smalere faglig utgangspunkt
enn de tradisjonelle universitetene. Med dette menes at institusjonene bare på
et visst antall fagområder tildeler doktorgrad og har miljøer med betydelig
grunnforskningsaktivitet. Utvalgets oppfatning er at endringer i institusjon-
sinndelingen må ses i lys av hvordan mer mangfold kan tilføres det norske
høgre utdanningssystemet. På denne bakgrunnen mener utvalget at det må
kunne åpnes for universiteter med et smalere fagspekter enn de fire etablerte
universitetene. Utvalget har ikke sett det som en del av sitt mandat å drøfte
konkrete tilfeller.

Utvalget mener samtidig at visse generelle krav må legges til grunn for at
et lærested skal kunne gis betegnelsen universitet. Lærestedet må ha
– laveregrads utdanninger og høgregrads utdanninger og forskning som er

vel etablert og av god vitenskapelig kvalitet
– utdanninger av et visst omfang og utdanninger på et visst antall fagom-

råder
– stabil forskningsvirksomhet og forskning på et visst antall fagområder
– god organisasjon og infrastruktur for å drive utdanningene og forskningen
– nasjonale og internasjonale nettverk og kontakter i forbindelse med grun-

nutdanningene og forskningen
– en vitenskapelig organisering og en vitenskapelig stab slik at institusjonen

på noen områder kan gi forskerutdanning - doktorgrad
– en vitenskapelig kultur med evne til selvstendig og kritisk refleksjon
– evne til å oppfylle samfunnets krav og behov til formidling i vitenskapelig

og populær sammenheng

Utvalget mener at det i tillegg til generelle krav som beskriver et universitet,
må legges visse spesielle krav til grunn for at institusjoner skal kunne gis
betegnelsen universitet. Lærestedet må
– oppfylle de generelle kravene for at lærestedet kan betegnes som univer-

sitet
– ved siden av grunnutdanninger ha selvstendig ansvar for utdanninger på

hovedfags-, sivilutdannings- og masterutdanningsnivå på minst fem ulike
områder

– ha blitt tildelt selvstendig ansvar for forskerutdanning på minst fire ulike
fagområder, hvorav to av fagområdene må være sentrale i forhold til regio-
nale virksomheters verdiskapningen samtidig som fagområdene har nas-
jonal betydning

– delta i det nasjonale samvirket når det gjelder forskerutdanning

Heller mangfold og variasjon enn mange etterlikninger
Etter utvalgets vurdering vil landet være tjent med en viss arbeidsdeling mel-
lom universiteter og vitenskapelige høgskoler på den ene siden og statlige
høgskoler på den andre siden. I denne sammenhengen er det langt viktigere
at landet har et mangfoldig og variert utdanningstilbud der de fleste kan søke
høgre utdanning i nærheten av hjemmet, enn å påskynde en utvikling der alle
lærestedene etter hvert mer og mer likner hverandre. Norge er et lite land
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med behov for å konsentrere resssursene. Etter utvalgets vurdering er det
nødvendig å ta vare på kreative og innovative miljøer innenfor undervisning og
forskning. Disse miljøene krever en viss størrelse og konsentrasjon for at de
skal kunne være livskraftige og robuste.

Ikke enkle fasitsvar
Det er således ikke noe enkelt svar på spørsmålet om hvor mange univer-
siteter en befolkning på Norges størrelse bør ha. Det internasjonale perspek-
tivet gir ikke noe entydig holdepunkt for standardløsninger. En kan med
andre ord ikke regne seg fram til noe fasitsvar. Spørsmålet må vurderes i lys
av en rekke forhold, herunder
– landets samlede behov for og sammensetning av høyt utdannet arbeidsk-

raft
– behovet for å videreføre Norge som en kunnskaps- og kulturnasjon
– mer spesifikke krav til faglige krav til bredde og dybde samt behovet for å

styrke forskningen
– forutsetninger for å etablere kreative og innovative miljøer som kan møte

de nye utfordringene
– behovet for å styrke miljøene ved de etablerte institusjonene
– regionalpolitiske hensyn

Det er ikke ønskelig eller mulig at alle universiteter utvikles slik at alle lærest-
edene omfatter samtlige vitenskapsområder. Universitetene bør profilere og
spesialisere sin utdanning og forskning på de områdene der de har høyest
kompetanse og kvalitet. Samfunnets behov og forskningens identifisering av
fruktbare nye forskningsfelt bør være styrende for institusjonens veivalg.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til institusjonsstrukturen innen-
for høgre utdanning, fremmer  utvalget følgende forslag:
– På visse vilkår kan institusjonene utvikle seg og søke seg til andre institus-

jonskategorier enn de tidligere har tilhørt. Etter vurderinger i et uavhen-
gig fagorgan, jfr forslaget om Senteret for evaluering og akkreditering i
kapittel 16, og under forutsetning av en tilfredsstillende faglig vurdering
fra dette organet, har departementet ansvar for og myndighet til å tildele
søkerinstitusjoner en ny betegnelse.

– Universiteter og høgskoler bør kunne slå seg sammen og opprette nye
enheter. Initiativ må tas fra institusjonens side, mens avgjørelsen må tas
av de som forvalter eierskapet.

Generelle krav for at et lærested kan betegnes som universitet
Lærestedet må ha:
– lavere-grads utdanninger og høgre-grads utdanninger og forskning som

er vel etablert og av god vitenskapelig kvalitet
– utdanninger i et nærmere bestemt omfang og utdanninger på et bestemt

antall fagområder
– stabil forskningsvirksomhet og forskning på et bestemt antall fagområder
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– god organisasjon og infrastruktur for å drive utdanningene og forskningen
– nasjonale og internasjonale nettverk og kontakter i forbindelse med grun-

nutdanningene og forskningen
– en vitenskapelig organisering og en vitenskapelig stab slik at institusjonen

på et bestemt antall områder kan gi forskerutdanning - doktorgrad
– en vitenskapelig kultur med evne til selvstendig og kritisk refleksjon
– evne til å oppfylle samfunnets krav og behov til formidling i vitenskapelig

og populær sammenheng

Spesielle krav for at et lærested kan betegnes som universitet i Norge
Lærestedet må:
– oppfylle de generelle krav for at lærestedet kan betegnes som universitet,
– ved siden av grunnutdanninger ha selvstendig ansvar for utdanninger på

hovedfags-, sivilutdannings- og masterutdanningsnivå på minst 5 ulike
områder. (Med betegnelsen «område» er her ment mindre enn fakultet)

– ha blitt tildelt selvstendig ansvar for forskerutdanning på minst 4 ulike
særskilte fagområder hvorav 2 av fagområdene må være sentrale i forhold
til regionale virksomheters verdiskapning samtidig som fagområdene har
nasjonal betydning,

– delta i det nasjonale samvirke når det gjelder forskerutdanning.

Vitenskapelig høgskole
De fleste vitenskapelige høgskolene i Norge har i hovedsak sin virksomhet
rettet mot en profesjonsutdanning med dens ulike studieretninger. Innenfor
fagområdet har de både lavere-grads og høyere-grads utdanning samt betyde-
lig forskningsvirksomhet og stabil forskerutdanning. De vitenskapelige høg-
skolene regnes til universitetssektoren.

Ved eventuell overgang fra høgskole til en vitenskapelig høgskole, må
man anvende de samme krav som til et universitet med unntak av bredde-
kravene. Det må legges vekt på styrke og kvalitet i forskningsaktiviteten og
stabilitet i forskerutdanningen innenfor hovedfeltene til den aktuelle profes-
jonsutdanning.
2.1.12 Evaluering og akkreditering i høgre utdanning

Utfordringen
Den økte kompleksiteten innenfor høgre utdanning innebærer utfordringer i
ulike retninger. På den ene siden er det behov for større nærhet mellom prob-
lemområde og beslutningstaker; det er med andre ord behov for fleksible og
lokale løsninger. Samtidig fører økt kompleksitet til et behov for bedre over-
sikt. En trenger blant annet felles faglige kvalitetsmål og samvirke på tvers av
institusjonsgrenser. Det gjelder derfor å finne fram til organisasjons- og sty-
ringsmodeller som på en hensiktsmessig måte balanserer ønsket om mer fri-
het og ansvar for institusjonene mot overordnet styring, koordinering og
kvalitetssikring.

Utviklingen innenfor høgre utdanning og forskning aksentuerer behovet
for å avklare styringsdilemmaene. Blant annet pekte OECD-rapporten «The
First Years of Tertiary Education; Norway» (1997) på at Norge mangler en
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sentral instans for systematisk evaluering og kvalitetssikring, på linje med det
en har utviklet i de fleste nærliggende land.

Dagens situasjon
I dagens system er dette hensynet ivaretatt på flere måter. Etter lov om univer-
siteter og høgskoler § 45 og privathøgskoleloven § 9 er det Kirke-, utdannings-
og forskningsdepartementet som foretar den faglige godkjenningen av utdan-
ning innenfor dette området, etter råd fra Norgesnettrådet. Når det gjelder
innpassing av utenlandske eksamener i utdanningssystemet, er dette beslut-
ninger som fattes ved den enkelte institusjon, men etter anbefaling av NAIC,
som er et informasjons- og veiledningskontor for studier i utlandet, lokalisert
i Norgesnettrådet. Utdanningsstøtte for utdanninger i utlandet godkjennes av
Statens lånekasse for utdanning og departementet. Yrkessertifisering er tillagt
ulike departementer. For eksempel vurderer og beslutter Finansdepartemen-
tet om revisorutdanninger i utlandet skal gi autorisasjon for revisorarbeid i
Norge, mens Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er godkjen-
ningsinstans for visse stillinger innenfor skole og kirke.

Oppretting av fagorgan for evaluering og akkreditering
Retningsgivende for utvalgets vurderinger av styringsspørsmålene i høgre
utdanning har vært å fremme løsninger som i størst mulig grad sikrer at
kvalitetshensynet blir styrende for aktiviteten. På denne bakgrunnen mener
utvalget at det bør etableres et uavhengig fagorgan med hovedoppgave å eval-
uere utdanninger og institusjoner innenfor høgre utdanning. I tillegg skal et
slikt organ foreta akkrediteringer av utdanninger og høgre utdanningsinsti-
tusjoner. Hovedoppgaver for fagorganet bør være følgende
– Det skal foreta evalueringer av utdanninger og høgre utdanningsinstitus-

joner i Norge.
– Det skal akkreditere de institusjonene som skal ha rett til å tilby offentlig

godkjent utdanning. Organet må vurdere om den samlede virksomheten
er kvalitativt god nok til at det kvalifiserer for de rettigheter som følger
med slik offentlig,akkreditering, herunder retten til å tildele en offentlig
godkjent grad og muligheten for å kunne få offentlige tilskudd/kontrak-
ter.

– Det skal akkreditere utdanninger, det vil si vurdere og avgjøre om utdan-
ningene og fagmiljøene oppfyller de kravene som stilles til å tildele grader
på det aktuelle området. Organet akkrediterer både fagområde og nivå
(lavere grad, høgre grad og doktorgrad).

– Det skal vurdere om institusjonene har oppfylt de kravene som den rele-
vante institusjonsbetegnelsen fører med seg: universitet, høgskole eller
vitenskapelig høgskole. Her vil departementet ha beslutningsmyndighet.

– Det skal utarbeides generelle krav til faglig bredde og fordypning i den
enkelte grad eller yrkesutdanning. Departementet skal med andre ord
ikke lenger fastsette krav om utdanningstilbudets bredde og innhold.
Fagorganet gir de generelle retningslinjene og vurderer om kravene er
oppfylt.

– Det skal presiseres regler for godskrivning og overførbarhet av utdanning
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til andre institusjoner.

Forholdet til overordnet myndighet og institusjonene i høgre utdanning
Organets faglige troverdighet og nøytralitet er avhengig av at det sikres en
uavhengig stilling i forhold til departement og politiske myndigheter. Fagor-
ganet bør derfor få en selvstendig stilling i et framtidig lovverk for høgre
utdanning. Fagorganets uavhengige stilling overfor departementet vil også
skape klare skiller mellom ulike myndighetsroller: Fagorganet vil kunne
akkreditere utdanninger og høgre utdanningsinstitusjoner. Departementet vil
måtte foreta vurderinger uavhengig av dette om hvilke utdanninger og insti-
tusjoner som skal motta statlige bevilgninger. Akkreditering vil dermed være
en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å kunne motta statlige
bevilgninger.

På samme måte må fagorganet være uavhengig av partene i høgre utdan-
ning: universitetene og høgskolene og organisasjonene til institusjonene, de
ansatte og studentene. Organet må i tillegg ha en rettslig uavhengig stilling og
faglig autoritet. Styret i det faglige organet vil stå ansvarlig for driften av insti-
tusjonen og for de beslutningene som fattes. Verken regjeringen eller depar-
tementet kan pålegge styret å fatte visse vedtak, omgjøre beslutninger eller
foreta særlige interne prioriteringer. I samsvar med det som er vanlig praksis
når det gjelder uavhengige myndighetsorganer med styrer, foreslår utvalget
at styrets medlemmer blir oppnevnt av regjeringen.

Felles lovgivning
Det er i dag ulike lovverk for private og statlige høgre utdanningsinstitusjoner.
Utvalget vil gå inn for at det blir utarbeidet et felles lovverk for de institus-
jonene innenfor høgre utdanning som har rett til å tilby offentlig akkrediterte
gradsutdanninger. Formålet skal være å få et overordnet lovverk som kan
virke inkluderende i forhold til dagens mangfold av fagtilbud fra univer-
sitetene og høgskolene. En slik felles lov må først og fremst inneholde bestem-
melser om hva som skal til for at utdanningsinstitusjoner skal kunne bli
akkreditert og underlagt lovverket for høgre utdanning. I tillegg må det fast-
settes hvilken instans som skal kunne akkreditere utdanningsinstitusjoner og
fagtilbud.

I tillegg til denne overordnede felles loven må det utarbeides en egen lov
som følger av den særegne organisasjonsformen for de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene, i tråd med forslag i kapitlene 11 og 12. Omdannes de
statlige institusjonene til særlovsselskaper, må det utarbeides en egen særlov
for disse. Tilsvarende må universitetsloven endres dersom det skal gis
utvidete fullmakter og styringsordning m.v. endres. Organisering av de pri-
vate høgskolene bør følge av den lovgivning som ellers gjelder for deres
organisasjonsform, og av vedtekter som er fastsatt for dem.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til koordinering og
styring i høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
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– Det opprettes et fagorgan med en uavhengig stilling vis-à- vis departemen-
tet og de høgre utdanningsinstitusjonene for evaluering og akkreditering
av utdanninger og høgre utdanningsinstitusjoner. Fagorganets organiser-
ing og beskrivelse av arbeidsoppgaver inngår i ny lov for høgre utdanning.
Fagorganet betegnes som Senteret for evaluering og akkreditering i
høgre utdanning.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal akkreditere de institus-
jonene som skal ha rett til å tilby offentlig godkjent utdanning, og skal
akkreditere utdanninger, det vil si vurdere og avgjøre om utdanningene og
fagmiljøene oppfyller de krav som stilles til å tildele grader på det aktuelle
området. Organet akkrediterer både fagområde og nivå, lavere grad, høy-
ere grad og doktorgrad.

– Resultatet av evalueringene og akkrediteringene skal offentliggjøres.
– Som en følge av utvalgets forslag bør Norgesnettrådets rolle vurderes.
– Senteret for evaluering og akkreditering ledes av et styre som settes sam-

men på grunnlag av faglig kompetanse, og ikke ut fra partshensyn.
Medlemmene av senterets styre oppnevnes av regjeringen. Styret ansetter
daglig leder, som er ansvarlig for senterets sekretariat og den daglige
driften.

– Det bør opprettes en egen klagenemnd for saker som er behandlet av Sen-
teret for evaluering og akkreditering, og som omhandler akkreditering.

– Evaluering av de høgre utdanningsinstitusjonene og deres utdanninger er
en hovedoppgave til Senteret for evaluering og akkreditering. Det skal på
denne måten bistå institusjonene i deres arbeid for kvalitetsutvikling. Eval-
ueringer av høgskoler og universiteter skal skje med utgangspunkt i
selvevalueringer og faglige baserte analyser av aktivitetene ved institus-
jonene, som vist i  (Link til) kapittel 8.

– Oppgaver som i dag ivaretas av Norgesnettrådets sekretariat ved NAIC og
den enkelte høgre utdanningsinstitusjon overføres til Senteret for evaluer-
ing og akkreditering. Senteret skal foreta saksbehandling og godkjenning
av utdanninger i utlandet. Unntak er her utdanninger i utlandet som er en
del av utvekslings- og utdanningsprogrammer som er tilrettelagt av en
institusjon som allerede er akkreditert av senteret.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal vurdere om institusjonene
har oppfylt de krav som den relevante institusjonsbetegnelsen fører med
seg: universitet, høgskole eller vitenskapelig høgskole. Her vil departe-
mentet ha beslutningsmyndighet.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal utarbeide generelle krav til
faglig bredde og fordypning i den enkelte grad eller yrkesutdanning. Sen-
teret gir her de generelle retningslinjene og vurderer om kravene er opp-
fylt.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal presisere regler for god-
skriving og overførbarhet av utdanning til andre institusjoner.

– Senteret for evaluering og akkreditering kan på selvstendig grunnlag
akkreditere, gi beskjed om mangler ved utdanningstilbud og underkjenne
utdanningstilbud ved institusjonene ut fra faglige vurderinger av
kvaliteten i utdanningene.
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2.1.13 Bibliotekene i høgre utdanning

I løpet av de siste 20 år har bibliotekene - og særlig universitets- og høg-
skolebibliotekene - gjennomgått store forandringer. De tradisjonelle opp-
gavene med ansvar for samlinger av bøker, tidsskrifter, manuskripter, kart og
annet har gradvis kommet i skyggen av arbeidsoppgaver basert på informas-
jonsteknologi og digitale hjelpemidler. Imidlertid har bibliotekene, uavhengig
av hvilke medier som benyttes, ansvar for å bygge opp samlinger av bøker,
tidsskrifter og andre typer litteratur, både på papir og i digital form. Dette er
grunnlaget for å kunne møte de utdannings- og forskningsbehov som stu-
denter og ansatte har, samtidig som det er et av fundamentene for Norge som
kulturnasjon.

I et samfunn som satser på livslang og fleksibel læring også innenfor
høgre utdanning, har fag- og forskningsbibliotekene sentrale oppgaver. Både
utdanningstilbud og bibliotektjenester er i økende grad tilgjengelige gjennom
Internett. De samme digitalt tilgjengelige utdannings- og informasjonsres-
sursene kan nås, brukes og gjenbrukes, uavhengig av hvor brukerne fysisk
sett befinner seg. Den tekniske tilgjengeligheten til ressursene er enkel, mens
problemstillinger knyttet til eiendomsrett, opphavsrett og betaling for bruk og
tilgang er ytterst kompliserte. Problemene kan ikke løses ved enkle organisa-
toriske grep, fordi den kompetanse og de ressurser som trengs for landet som
helhet ikke finnes hos en enkelt yrkesgruppe eller i en enkelt institusjon. Det
trengs et nettverkssamarbeid med deling av kompetanse og ressurser, med
klar plassering av ansvar for drift og vedlikehold av digitale tjenester.

Utvalget forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som er knyttet til universitets- og
høgskolebibliotekenes situasjon i høgre utdanning, foreslår utvalget følgende:
– Det må etableres ordninger som sikrer alle studenter under utdanning til-

gang til nødvendige informasjons- og dokumentasjonstjenester, uavhen-
gig av hvor de bor i landet.

– Etter- og videreutdanningen i arbeidslivet bør inkludere avsetninger til
kjøp av spesialtilpassede informasjons- og bibliotekressurser.

– Det bør satses sentralt på nasjonale lisensavtaler for tilgang til elektroni-
ske informasjonsressurser.

– Det bør innføres et nasjonalt system for kompensasjon for netto bidrag til
det nasjonale fjernlånsystemet. Et slikt system må utvikles i samarbeid
med andre sentrale institusjoner på bibliotekområdet, som Nasjonalbib-
lioteket og Statens bibliotektilsyn.

– Det må etableres systemer som sikrer lagring og tilgang til eldre elektron-
iske dokumenter i regi av BIBSYS og Nasjonalbiblioteket.

– De opphavsrettslige unntak som gjelder for trykt materiale bør
videreføres og videreutvikles også for elektronisk materiale.

– Det bør etableres et kompetansesenter for praktisk kontraktsrett,
opphavsrett og patentrett innen norsk universitets- og høgskolesektor.
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2.1.14 Museene i høgre utdanning

Museene ved våre vitenskapelige utdanningsinstitusjoner har oppgaver
innenfor forskning, undervisning og formidling, og har i tillegg et særlig ans-
var for en nasjonal kunnskapsforvaltning. De vitenskapelige museene har
omfattende og unike samlinger av stor interesse også for allmennheten. Fra
midten av 1990 tallet har besøkstallet ved museene vært økende. I tillegg har
samlingene ved museene økt i omfang. Driften av museene og aktiviteter
innrettet mot besøkende har fått økt fokus, også i de økonomiske prioriterin-
gene ved museene. Dette kan gå på bekostning av langsiktig virksomheten
forankret i samlinger og vedlikehold av disse. Bruken av museene er i liten
grad reflektert i deres budsjetter, i og med at mange av museene gir fri adgang
for besøkende og det ikke er etablert finansieringsordninger basert på antall
besøkende.

Dokumentasjonen av museumssamlingene er i dag i stor grad gjenstand
for digital registrering, gjennom overføring av protokoller, kataloger og
arkivkort til elektroniske databaser. Etter hvert kommer også fotomateriale
og digitale bilder av gjenstandene. Dette arbeidet har i stor utstrekning vært
drevet innenfor det såkalte «Dokumentasjonsprosjektet», senere «Museum-
sprosjektet». «Det digitale museum» vil representere en demokratisering av
tilgangen til samlingene. Også i læringssammenheng, i skoler og ved videre-
og etterutdanning, er dette en ressurs som bør gjøres lettere tilgjengelig.

Det er et generelt inntrykk at museene sliter med plassproblemer og lite
egnede, umoderne lokaler. Noen har riktignok planer om nybygg. I regjerin-
gens nye museumsmelding (St.meld.nr 22, 1999-2000) er det framlagt en plan
for bygg de nærmeste årene, men den omfatter ikke museene ved univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene. Det bør foretas en tilsvarende
kartlegging og utarbeidelse av plan for rehabilitering og utbygging av disse
museene.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til de vitenskapelige
museene, fremmer utvalget følgende forslag:
– Det bør gjennomføres en utredning om universitetsmuseenes stilling,

særlig i forholdet til andre museer.
– Departementet bør foreta en gjennomgang av ressursbehov for vedlike-

hold av bygninger og samlinger. Museene må få særlige tilskudd som gjør
dem i stand til å investere i utstyr, bygninger og vedlikehold som kan sikre
deres samlinger for ettertiden.

– Det bør i tillegg utformes en særskilt tilskuddsordning for drift av
museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene som sikrer
at oppgavene de er gitt innenfor forskning, bevaring, forvaltning og formi-
dling, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

– Det bør gis midler over statsbudsjettet som sikrer en videreføring av arbei-
det med digitalisering av samlingene til museene ved universitetene og de
vitenskapelige høgskolene.

– Museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene må ses i lys
av deres posisjon innenfor en samlet politikk for norske museer. Det bør
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legges til rette for mer samarbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet og Kulturdepartementet på dette området.

2.1.15 Høgre utdanning og arbeidslivet - livslang læring

Kunnskap og kompetanse er et viktig grunnlag for næringsutvikling, økt sys-
selsetting, verdiskapning, videreutvikling av velferdssamfunnet og aktiv
deltakelse i folkestyret. Bedrifter og offentlige virksomheter er avhengige av
en kompetent arbeidsstokk for å kunne møte morgendagens utfordringer. De
raske og økende omstillingene i nærings- og arbeidsliv fører til at mange
arbeidstakere opplever at utviklingen setter nye krav til deres kunnskap og
kompetanse. En rivende teknologisk utvikling, nye læringsarenaer, økt sam-
virke mellom lærested og næringsliv, internasjonalisering og etter- og
videreutdanning er stikkord for prosesser som vil legge nytt innhold i
begrepene «lærested» og «student».

Livslang læring krever koblinger mellom formelle utdanningsinstitus-
joner, livserfaring, læring i arbeidslivet og i hverdagen. For de som ønsker å
ta etter- og videreutdanning, spiller finansiering en betydelig rolle. For å sikre
like muligheter for alle arbeidstakere er det viktig at det offentlige etablerer
ordninger som kan omfatte alle. Dette gjelder permisjonsordninger som kan
gi den enkelte rett til å ta fri under utdanning, og studiefinansiering som sikrer
den enkelte finansiering under studiene uansett i hvilken arbeids- og livssitu-
asjon den enkelte er i. Dette vil kunne gi den enkelte mer myndighet i sitt eget
liv ved at den enkelte selv får mulighet til å bestemme når hun eller han vil
ønske å ta utdanning. I tillegg kan dette gi grunnlag for et arbeidsliv som er
mer fleksibelt, og der den enkelte arbeidstaker er mer omstillingsdyktig.

Ansvar og muligheter for institusjonene
Det er forutsatt at store deler av kompetansereformen skal være utdanninger
og kurs som tas i forbindelse med arbeid. Det vil være krevende for de høgre
utdanningsinstitusjonene å fremme tilbud som vil være av interesse for bed-
rifter og arbeidstakere. Det mest sentrale for institusjonenes bidrag til
kompetansereformen er at fagmiljøene selv ønsker å delta i utvikling av gode
kurs- og utdanningstilbud som personer og bedrifter har interesse av. Til dette
kreves interesse og vilje fra fagmiljøene, men også kunnskap om behovene i
forhold til kompetanseutvikling i arbeidslivet. Det er i den sammenheng
ønskelig at samarbeidet mellom de høgre utdanningsinstitusjonene og organ-
isasjonene i arbeidslivet fortsetter. Så langt har dette blant annet resultert i
etableringen av Norgesuniversitetet. For å få i stand fastere kontaktpunkter
mellom arbeidslivet og de høgre utdanningsinstitusjonene bør det av de høgre
utdanningsinstitusjonene vurderes om det er behov for et eget forum som
består av ledere i næringslivet, representanter fra organisasjoner i arbeidslivet
og fra de høgre utdanningsinstitusjonene. Et slikt utdanningsforum bør gi råd
til både regjeringen og institusjonene når gjelder bidrag fra de høgre utdan-
ningsinstitusjonene til kompetansereformen. Funksjonen til et slikt forum kan
være å bidra med kunnskap om på hvilken måte de høgre utdanningsinstitus-
jonene kan bidra til videreutvikling av kompetansereformen.
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Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til høgre utdanning,
livslang læring og arbeidslivets behov fremmer utvalget følgende forslag:
– Institusjonene bør ha en oppsøkende holdning overfor de som har fullført

grunnutdanning ved institusjonene, for på denne måten bidra til en
videreutvikling av den enkeltes kompetanse gjennom livsløpet. Invitas-
joner til seminarer, tilbud om faglig oppdatering og invitasjoner til sam-
menslutninger av kandidater kan her være tiltak som den enkelte institus-
jon kan bidra med.

– De høgre utdanningsinstitusjonene bør ha anledning til selv å forvalte eier-
interesser i aksjeselskap eller statsforetak for å kunne operere på lik linje
med andre tilbydere av etter og videreutdanning, som utvalget foreslo i
NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet.

– For å få mer faste kontaktpunkter mellom arbeidslivet og de høgre utdan-
ningsinstitusjonene, bør det opprettes et eget forum som består av ledere
i næringslivet, representanter fra organisasjoner i arbeidslivet og repre-
sentanter fra de høgre utdanningsinstitusjonene.

– For å realisere mulighetene for arbeidstakere til å ta etter- og videreutdan-
ning er det nødvendig at det er økonomiske ordninger som gir den enkelte
mulighet til å ta slik utdanning. Partene i arbeidslivet og myndighetene må
finne fram til økonomiske ordninger som gjør det mulig for den enkelte å
ta etter- og videreutdanning.

– Det bør etableres en permanent tilskuddsordning over statsbudsjettet
hvor de høgre utdanningsinstitusjonene etter søknad kan få midler til ped-
agogiske utviklingsprogram som er knyttet til arbeidsplassen som læring-
sarena.

2.1.16 Høgre utdanning og forskning i det samiske samfunnet

Generelt
Utviklingen av samisk høgre utdanning og forskning må ses som en del av den
generelle utviklingen av Norges politikk overfor den samiske befolkningen og
den danner på mange måter selve grunnlaget og forutsetningene for at denne
politikken skal kunne lykkes på lang sikt. Samisk språk og kultur er ganske
nye elementer i utdanningssystemet i Norge. Oppgavene på dette feltet er der-
for svært store, og de kan fortone seg som uoverkommelige fordi det er så vidt
mye som skal tas igjen på kort tid. På toppen av dette kommer de raske endrin-
gene som også det samiske samfunnet i høy grad har fått føle.

Samisk høgre utdanning og forskning er ikke et enhetlig begrep i den for-
stand at vi kan trekke klare grenser. Det er tale om et kompleks der navet
består i de institusjonene som har fått definerte oppgaver i forhold til den
samiske befolkningen. Disse kan imidlertid ikke løse sine oppgaver alene,
men er avhengig av et samarbeid med så å si resten av de høgre utdanningsin-
stitusjonene i landet ( og for så vidt også i utlandet. Spydspissen i utviklingen
utgjøres av Samisk høgskole, men Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Nord-Trøn-
delag og til dels Høgskolen i Nesna er tillagt oppgaver og har tatt initiativ som
er sentrale for utviklingen innenfor den lulesamiske og sørsamiske befolknin-
gen.
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Av universitetene er det Universitetet i Tromsø som i særlig grad har spilt
og ventes å skulle spille en sentral rolle i utdanningen av fagfolk for de
samiske områdene. Alle de nevnte institusjonene er i høy grad bevisste om
sine oppgaver og har utviklet planer for å løse dem. Utvalget vil derfor under-
streke hvor viktig det er at oppgavene defineres klart, og at institusjonene til-
deles ressurser som gjør dem i stand til å løse oppgavene på en forsvarlig
måte. Etter utvalgets vurdering bør det utvikles et samlet samiskspråklig
kompetansemiljø med sikte på å oppgradere Samisk høgskole til vitenskapelig
høgskole. En samisk vitenskapelig høgskole bør få knutepunktansvar i for-
hold til øvrige høgskoler der samisk høgre utdanning og forskning finner
sted.

Utdanning og forskning
Det er av sentral betydning å utforme en helhetlig samisk kunnskapspolitikk.
Det må utvikles et system som sikrer den samiske befolkningen et til-
fredsstillende utdanningstilbud helt fra barnehage til høgskolenivået. Å bev-
are og utvikle samisk språk er en uhyre viktig oppgave, og denne oppgaven
skal stå sentralt i samisk utdannings- og forskningssammenheng. Det er
behov for å utvikle et samlet samisk kompetansemiljø, og et viktig bidrag til
dette ville være å utvikle Nordisk samisk institutt og Samisk høgskole til en
samisk vitenskapelig høgskole.

For å sikre utviklingen av en viss samisk autonomi i samisk høgre utdan-
ning og forskning, bør det opprettes et organ for høgere utdanning og forskn-
ing med rådgivningsfunksjoner og forvaltningsfunksjoner og som identifis-
erer, uttrykker og tar initiativ til nyskapende virksomhet i samisk høgre utdan-
ning og forskning. Ut fra prinsippet om samisk autonomi og selvstyre er det
naturlig at samenes folkevalgte organer i de nordiske landene på lengre sikt
får et sentralt ansvar for styring og forvaltning av samisk høgre utdanning og
forskning. Et allsamisk perspektiv må ligge til grunn for utviklingen på dette
feltet.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til høgre utdanning og forskn-
ing i det samiske samfunn, fremmer utvalget følgende forslag:
– Det bør utvikles et samlet samiskspråklig kompetansemiljø med sikte på

å legge forholdene til rette for en utvikling av Samisk høgskole til akkred-
itert vitenskapelig høgskole. En samisk vitenskapelig høgskole bør få
knutepunktansvar i forhold til øvrige høgskoler hvor samisk høgre utdan-
ning og forskning finner sted og også ellers ha en viss koordinerende rolle
innenfor samisk forskning og høgre utdanning.

– Det bør opprettes et rådgivende organ som samtidig identifiserer, uttryk-
ker og tar initiativ til nyskapende virksomhet innen samisk høgre utdan-
ning og forskning.

– Det bør etableres et 10-årsprogram for oppbygging og utvikling av samisk
forskning.

– Det bør etableres et organ for etiske problemstillinger innen samisk for-
skning.
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– Undervisningsspråket på Samisk høgskole bør til vanlig være samisk.
– Det bør vurderes å opprette et utvekslingsprogram for høgre utdanning

og forskning mellom samene og andre urfolk.
– Det bør etableres en egen database om samiske samfunnsforhold.

2.1.17 Høgre utdanning og kvenene

Utvalget ser en videre utvikling av fagmiljøer innenfor kvensk kultur og språk
som en forutsetning for at en vesentlig del av den nasjonale kulturarven blir
ivaretatt. Samtidig er kvensk kultur og språk en levende del av det norske sam-
funnet, og preger deler av den nordnorske landsdelen. Det er nødvendig med
en ressursinnsats til fagmiljøer ved Høgskolen og Finnmark og Universitetet
i Tromsø for å ivareta historiske og kulturelle forpliktelser, og av hensyn til det
eksisterende kvenske samfunnet i Nord-Norge. Disse fagmiljøene vil være
viktige forutsetninger for framtidig bemanning av skoler, museer og andre
virksomheter der det er av sentral betydning at den kvenske tradisjonen, kul-
turen og språket videreføres. Blant de tiltakene som særlig bør fokuseres er
økning i antall doktorgradsstipender og studentstipender og tildeling av
midler til flerfaglige prosjekter, med særlig vekt på kultur- og identitetsstudier
i vid forstand av begrepet. Her vil det være viktig å få i gang prosjekter som
spenner over fag som språk, litteratur, samfunnsfag og historie.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til kvenenes stilling
i forhold til forskning og høgre utdanning fremmer utvalget følgende forslag:
– Fagmiljøer ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø bør få til-

strekkelige midler til en videreutvikling av fagmiljøer innenfor kvensk kul-
tur og språk. Det bør særlig gis midler til doktorgrad- og studentstipend
for å sikre en videreutvikling av eksisterende fagmiljøer. Institusjonene
bør utvikle faglige nettverk på tvers av institusjons- og landegrenser i Nor-
den.

2.1.18 Høgre utdanning i et flerkulturelt perspektiv

Det selvfølgelige utgangspunktet
Lik rett til utdanning er det sentrale utdanningspolitiske prinsippet i velferds-
systemet i Norge. Det er et selvfølgelig utgangspunkt at denne retten også
omfatter innvandrere og minoriteter i Norge. Et rettslig forhold er imidlertid
ikke tilstrekkelig for å realisere en slik målsetting. Det er nødvendig at insti-
tusjonene innstiller seg på krav og forventninger med forankring i kulturer
utenfor Norge. Og det er i spenningsfeltet mellom disse forventningene og
den tradisjonelle innrettingen av utdanningstilbudet at spørsmålene og dilem-
maene reiser seg. På hvilken måte kan utdanningstilbudene tilpasses den
flerkulturelle utfordringen? Hvilke barrierer for reell likestilling kan identifis-
eres? Hvor langt skal en gå i å ta hensyn til etniske og kulturelle forskjeller?

Samfunnet er tjent med å få flere personer med innvandrerbakgrunn inn i
høgre utdanning. Et slikt syn kan begrunnes på flere måter, dels fordi innvan-
drerne generelt er underrepresentert i høgre utdanning, men også fordi sam-
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funnet åpenbart har behov for større representasjon av innvandrere på fagom-
råder med stor kontaktflate mot denne delen av befolkningen.

Mer kunnskap og det institusjonelle ansvaret
Vi vet ikke nok om den fremmedkulturelle utfordringen i dag. For eksempel
kjenner vi ikke nok til hvilke forhold som er avgjørende for de valgene av
utdanning som innvandrerne tar. Vi vet heller ikke nok om våre egne forutset-
ninger. Finnes det aspekter ved undervisningen, det akademiske språk/kul-
tur, veiledningsformer, som oppfattes som kulturelle barrierer? Eksisterer det
holdningsmessige barrierer, som for eksempel bestemte (stereotype) fores-
tillinger om hvilke fag som passer, og hvilke institusjoner som er verd å gå på,
som i en eller annen grad styrer og begrenser valgmuligheten for personer
med innvandrerbakgrunn? Utvalgets vurdering er at det er behov for mer for-
skning på disse områdene.

Det er den enkelte institusjon som bør ha det sentrale ansvaret for å til-
passe utdanningstilbudet til den flerkulturelle utfordringen. Dette er i samsvar
med den generelle vektforskyvningen i ansvar fra sentrale myndigheter til
institusjonene som utvalget har gått inn for på andre områder.

Ulike tiltak for første- og andregenerasjons studenter
Tilgjengelig kunnskap om situasjonen for første- og andregenerasjonsstu-
denter viser ulike virkeligheter. Rent generelt er utdanningssituasjonen langt
dårligere for førstegenerasjons innvandrere enn for andregenerasjon, og
behovene er betydelig annerledes. For førstegenerasjon er det et stort behov
for å møte en kvalifisert evaluering av deres utdanningsbakgrunn fra hjemlan-
det, for språkopplæring og tilpasning til norsk kultur. For andregenerasjon er
problemene mer knyttet til informasjon, veiledning og tilrettelegging. Også
kjønnsmessig er situasjonen noe ulik. Mens kvinnene er underrepresentert
blant innvandrere i flere verdensdeler blant førstegenerasjonen, er mennene
gjennomgående underrepresentert blant andregenerasjonen.

Utvalgets forslag
Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til den flerkulturelle
utfordring i høgre utdanning fremmer utvalget følgende forslag:
– Informasjons- og veiledningstjenesten i videregående opplæring og i

høgre utdanning overfor minoritetsgruppene bør styrkes.
– Det bør vurderes å sette i verk målrettede tiltak for å rekruttere studenter

med landbakgrunn som er mest underrepresentert i høgre utdanning.
– Det bør satses mer på forskning rundt situasjonen for innvandrerne i sam-

funnet, og spesielt med henblikk på de forholdene som er avgjørende for
ungdommens valg av utdanning.

– Egne opptaksordninger for innvandrere på fagutdanninger med bred kon-
taktflate mot denne delen av befolkningen bør videreføres og utvides.

– Det bør settes i verk frivillig språkopplæringstilbud ved utdanningsinsti-
tusjoner der det er behov. Det kan for eksempel være studieforberedende
kurs, med vekt på undervisning og veiledning i norsk som fagspråk.
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– Den enkelte institusjon i høgre utdanning bør etablere egne handlingspro-
grammer som kan møte den utfordringen som studenter med en annen
kulturbakgrunn representerer.

– Det bør utvikles ordninger for yrkesprøving og godkjenning av tidligere
ervervet kompetanse/utdanning.

– Tilgangen på informasjon om prosessen rundt godkjenning av tidligere
ervervet kompetanse bør bli bedre.

– Ventetiden for behandling av søknad om godkjenning av tidligere ervervet
kompetanse bør kortes ned.

2.1.19 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalget fremmer en rekke forslag som har betydelige økonomiske kon-
sekvenser, både innsparinger og kostnader. Betydelige innsparinger vil blant
annet være knyttet til endringer i gradsstrukturen. En avkorting av studi-
etiden innebærer lavere utdanningskostnader både for studenten og for sam-
funnet, i tillegg vil det totale arbeidstilbudet øke. Andre forslag som større
grad av resultatbasert finansiering og innføring av en ordning med voucher vil
bidra til å bedre studiegjennomføringen i høgre utdanning slik at det blir
større samsvar mellom normert og faktisk studietid. Etableringen av organ for
akkreditering og evaluering, samt tiltak for å heve studiekvaliteten vil medføre
ekstra kostnader, men også dette forslaget må ses i lys av at det vil overta opp-
gaver fra enheter som i dag utøver denne type arbeid

Det knytter seg betydelig usikkerhet til de samlede kostnadsvirkninger. I
en overgangsfase vil det være nødvendig at det settes inn ekstra ressurser for
å iverksette flere av utvalgets forslag. Etter hvert som de ønskede effektene av
tiltakene melder seg vil institusjonene få frigjort ressurser som vil kunne for-
sterke innsatsen for å bedre studiekvaliteten. Samlet sett vil det på lang sikt
være betydelige gevinster av utvalgets forslag for samfunnet og medføre at
både institusjonene vil få frigjort ressurser til økt innsats på utdanningssiden.
Det er redegjort for de økonomiske og administrative konsekvenser i kapittel
22.



Del II  
Bakgrunn og økonomisk utvikling
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Kapittel 3   
Høgre utdanning i dag

3.1 Innledning

Å satse på utdanning er å satse på fremtiden. Tradisjonelt, og i tråd med våre
idealer om et folkestyre, har Norge satset på lik rett til utdanning for flest
mulig, også på universitets- og høgskolenivå. I enkelte sammenhenger brukes
uttrykket «masseutdanning». Uttrykket gjenspeiler den kraftige økningen i
antall studenter. Masseutdanningen har endret institusjonenes indre liv og
deres forhold til samfunnet og verden for øvrig. Høgre utdanning har fått en
mer fremtredende og viktig posisjon i det norske samfunn som følge av at flere
tar høgre utdanning og bidrar til å gjøre Norge til en nasjon av kunnskapsar-
beidere.

Økningen i studenttall har befestet de høgre utdanningsinstitusjonenes
sentrale plassering i samfunnssammenheng. Samtidig stilles det kritiske
spørsmål ved hva samfunnet får igjen for satsingen på i høgre utdanning. Hva
er behovene? Dette spørsmålet gjelder både grunnutdanningen og etter- og
videreutdanning. Arbeidslivet bruker betydelige summer på å bygge opp og
vedlikeholde kompetanse som er relevant i næringslivssammenheng, og
burde sektoren høgre utdanning komme med flere tilbud her? Stikkord for
arbeidslivet er «læring» og ikke «utdanning». Utdanningsinstitusjonene følger
imidlertid også opp ved at det etterhvert legges til rette for problembasert
læring i forhold til et fremtidig yrke i stedet for eller som supplement til tradis-
jonell klasseromsundervisning. Andre spørsmål kan være om Norge som et
lite land er tjent med et stort undervisningsmangfold, der lærerkreftene spres
fremfor en satsning på konsentrerte fagmiljøer med større tyngde. Det trengs
både bredde og fremragende kvalitet i forskning og undervisning for å hevde
seg internasjonalt, og spørsmålet kan stilles om en har funnet den riktige bal-
ansen mellom disse ulike hensyn.

Der det er utdanningsbehov som ikke fanges opp av offentlig finansierte
utdanningsinstitusjoner, ser en at andre aktører dukker opp. Det har blitt
konkurranse i samfunnet om å tilby utdanning. Økt konkurranse gjør at stu-
dentene står overfor en større bredde i utdanningstilbudene og at de har fått
flere valgmuligheter. Et viktig særtrekk ved høgre utdanning i Norge er en
bred enighet om at undervisningen skal være forskningsbasert - undervisnin-
gen skal bygge på den fremste kunnskap utviklet på de ulike fagområder.
Dette kravet er nedfelt i gjeldende universitetslov.

Utviklingen av digitale læremidler og kommunikasjon via nett har ført til
at behovet for fysiske undervisningsrom er mindre enn tidligere. Den tekni-
ske utviklingen vil kunne gjøre det lettere å realisere idealet om å beholde en
desentralisert bosetting og et desentralisert utdanningssystem. Men også dig-
itale undervisningsopplegg forutsetter at det finnes lærere som gir veiledning
og tilbakemeldinger. Den teknologiske utviklingen kan innebære en aktualis-
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ering av de høgre utdanningsinstitusjonene sin historiske rolle som møteplass
for kunnskapssøkende mennesker med ulik bakgrunn.

3.2 Høgre utdanning i 1990-årene

3.2.1 Omfanget

Generelt
En av de viktige endringene de siste tiårene er at rekrutteringsgrunnlaget til
høgre utdanning viser en kraftig økning. Blant grunnene til dette er økning i
andelen av ungdomskullene som fullfører videregående utdanning og Reform
94 som har åpnet mulighetene for at de som fullfører videregående skole kan
få opptak til høgre utdanning. Samtidig har det vært en tendens til at stadig
flere ønsker å ta høgre utdanning. Studietilbøyeligheten blant ungdomskul-
lene har økt, noe som har ført til at antall studenter i høgre utdanning har økt
betydelig det siste ti-året.

Omfanget til de høgre utdanningsinstitusjonene, både i form av aktiviteter
og resultater, har økt betydelig. Høgre utdanning utgjør i dag en betydelig del
av samfunnsøkonomien. 15 mrd. kroner bevilges til høgre utdanning over
statsbudsjettet, om lag 1,5 pst. av bruttonasjonalprodukt. Totalt var det 21 042
årsverk ved de statlige høgre utdanningsinstitusjonene i 1999.

I tillegg er om lag 10 pst. av arbeidsstyrken registrert som studenter i
høgre utdanning.

Rekruttering til høgre utdanning
Den kompetanse som den enkelte har ervervet gjennom videregående skole
er grunnlaget for å kunne søke opptak til høgre utdanning. Etter Reform 94 i
videregående skole gjelder dette også de som velger yrkesfaglige studieret-
ninger i videregående skole. En viktig endring de siste årene er derfor at flere
får muligheten til å søke høgre utdanning, noe som gjør at antallet som søker
høgre utdanning kan komme til å øke sterkt i årene fremover.

Tabell 3.1 viser prosentandelen elever i videregående skole utgjør i alder-
sgruppene under 30 år. Tabellen viser at det har vært en sterk økning i
prosentandelen av ungdomskullene som er i videregående utdanning. Dette
innebærer at en større andel av befolkningen nå er kvalifisert til å søke om
opptak til høgre utdanning i forhold til tidligere.
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Kilde: SSB

I tabell 3.2 vises prosentandelen av ungdomskullene i høgre utdanning de
siste tjue årene. Økningen har her vært betydelig de siste tjue årene, og refle-
kterer at langt flere enn ønsker å ta høgre utdanning i forhold til tidligere.
Samtidig er tallene i tabell 3.2 resultat av en økning i opptakskapasiteten ved
de høgre utdanningsinstitusjonene: Det var både flere som ønsket og som fikk
muligheten til å studere.

Søkningen til høgre utdanning
Økningen i rekrutteringen av studenter til høgre utdanning må sees i sam-
menheng med at søkningen til høgre utdanning økte betydelig fra slutten av
1980 årene til begynnelsen av 1990 årene. Det at stadig flere ønsket å ta høgre
utdanning, ble imidlertid ikke fulgt opp av en tilsvarende kapasitetsøkning ved
universiteter og høgskoler. Som følge av dette var om lag 25 000 kvalifiserte
søkere uten tilbud om studieplass ved begynnelsen av 1990-tallet. Økte bev-
ilgninger til høgre utdanning over statsbudsjettet og tilpasninger fra institus-
jonenes side førte til at antall søkere uten tilbud ble betydelig redusert mot
slutten av 1990-tallet.

Antall søkere er noe mindre ved slutten enn ved begynnelsen av 1990-tal-
let. Delvis som følge av dette får flere sine ønsker innfridd, og flere møter også
til studiestart. I 1992 søkte nesten 100 000 om opptak til høgre utdanning. Det
var 20 000 færre søkere i 1999. Likevel var det om lag samme antall som fikk
tilbud om høgre utdanning, i overkant av 60 000. Tabell 3.3 viser også at flere
møtte til studiestart ved slutten enn ved begynnelsen av 1990 tallet. Dette refle-

Tabell 3.1: Elever i videregående opplæring i prosent av registrert årskull, etter alder

16 år 17 år 18 år 16-18 år 19-24 år 25-29 år

1980 72,1 69,1 54,8 65,5 11,6 2,4

1985 80,0 76,7 62,7 73,2 11,6 2,2

1990 89,6 84,0 74,4 82,5 15,8 3,8

1991 90,6 86,6 77,6 84,7 16,8 4,2

1992 90,9 88,4 80,6 86,4 17,5 4,5

1993 91,5 89,4 81,8 87,4 17,7 4,6

1994 94,1 90,2 82,9 89,0 16,7 4,3

1995 94,1 93,1 83,6 90,3 15,7 3,9

1996 94,4 93,7 88,3 92,1 15,3 3,9

Tabell 3.2: Prosentandelen av ungdomskull i høgre utdanning

18-21 åringer 22-25 åringer

1980 1990 1996 1980 1990 1996

8,8 14,4 19,0 13,2 18,9 24,8
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kterer en betydelig økning i opptakskapasitet ved de høgre utdanningsinsti-
tusjonene med det resultat at flere nå får mulighet til å studere de fag ved den
institusjonen de har som førsteønske.

Kilde: Samordna Opptak, Søkerstatistikk 1998

En annen grunn til større søkning til høgre utdanning fra slutten av 1980
tallet kan være at arbeidsledigheten økte i perioden 1985-1995. Fra og med
1995 har prosentandelen arbeidsledige imidlertid vært synkende samtidig
som det har vært en økning i prosentandelen av ungdomskullene i høgre
utdanning, jf. tabell 3.4. Dette kan tyde på at situasjonen på arbeidsmarkedet
bare er et av flere forhold som påvirker søkningen til høgre utdanning, og at
en fortsatt kan regne med at en stor andel av ungdomskullene vil velge høgre
utdanning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Studenter og bevilgninger
Tabell 3.5 viser utviklingen i antall studenter på 1990-tallet som finansieres
over statsbudsjettet. For hele perioden har det vært en vekst i antall studenter
på 38,2 pst. Tabellen viser ellers at en betydelig vekst i starten av tiåret ble
avløst av en mer stabil utvikling fra 1995.

Tabell 3.3: Nøkkeltall for opptak 1992-1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Antall søkere/per-
soner

96 094 106 925 109 054 101 255 101 288 93 172 86 644 77 315

Antall kvalifiserte søk-
ere

85 598 94 538 97 116 83 884 82 294 75 656 70 043 62 636

Antall kvalifiserte søk-
ere med tilbu

62 707 70 280 71 602 69 043 69 861 67 923 65 682 60 582

Antall kvalifiserte søk-
ere uten tilbud

23 223 25 054 25 514 14 841 8 494 5 272 3 473 2 054

Antall personer møtt til 
studiestart

39 824 43 966 41 907 45 624 45 501 43 651 43 380 Ikke
data

Tabell 3.4: Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, 1985-1999

1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2,6 5,2 5,4 4,9 4,8 4,0 3,2 3,2
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1Måltall er studieplasser som finansieres over statlige bevilgninger. I tillegg kommer stu-
denter med ekstern finansiering eller som institusjonene selv finner kostnadsdekning for.

Kilde: St.meld. nr. 36 (1998-99)

I perioden 1990-1999 har innretningen på finansieringssystemet vært slik
at en andel av midler som tildeles per student skal brukes på forskning. Etter
1991 har økningen i opptakskapasitet blitt finansiert med en fast kostnad på 60
000 kr. i gjennomsnitt pr. student, slik at økningen i studenttall ved univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene har ført til en parallell økning i res-
sursene til forskning. Ved universitetene og de vitenskapelig høgskolene går
om lag 50 pst. av bevilgningene per student til forskning. Tabell 3.6 viser at det
i perioden 1990-1999 har vært en betydelig økning i de årlige bevilgningene
over statsbudsjettet til høgre utdanningsinstitusjoner.

Kilde: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Tabell 3.5: Utvikling i studentmåltallet 1 på 1990-tallet

År Studentmåltall Prosentvis årlig endring

1990 123 855

1991 134 963 9,0

1992 144 996 7,4

1993 156 125 7,7

1994 161 698 3,6

1995 167 193 3,4

1996 168 158 0,6

1997 169 842 1,0

1998 170 070 0,1

1999 171 143 0,6

1990-1999 38,2

Tabell 3.6: Bevilgninger til statlige og private høgre utdanningsinstitusjoner 1990-1999 i 1
000 kroner

År Bevilgning

1990 7 421 838

1991 8 437 952

1992 9 111 081

1993 9 993 025

1994 10 612 289

1995 11 342 654

1996 11 821 238

1997 13 602 582

1998 13 866 234

1999 14 265 898
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Fordelingen av studenter
I den siste halvdelen av 1990 tallet var fordelingen av studenter mellom de
statlige og private høgre utdanningsinstitusjoner som vist i tabell 3.7. Tabellen
viser at det er om lag samme antall som studerer ved fire universitetene som
ved de 26 statlige høgskolene. Siden 1998 har antall studenter ved univer-
sitetene og de private høgskolene gått noe ned, mens utviklingen har vært sta-
bil for de andre institusjonskategoriene.

Kilde: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Avlagte doktorgrader
Det har vært en økning i antall doktorgradsstudenter og fullførte doktor-
grader gjennom hele 1990-tallet. Forskerutdanningen er blitt effektivisert ved
innføring av nye grader, forpliktende avtaler om veiledning og innføring av
stimuleringsmidler til veiledere for fullførte doktorgrader. I perioden 1992-
1998 viser tabell 3.8 at det har vært en økning på 54,7 pst. i avlagte doktor-
grader ved de høgre utdanningsinstitusjonene. Indeksen viser at økningen
har vært om lag like stor ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.
I tabell 3.8 vises det til at økningen har vært spesielt sterk for kvinner, i og med
at antall kvinnelige doktorander har økt fra 21 pst. i 1992 til 32 pst. i 1998. Vek-
sten har delvis vært finansiert gjennom egne finansieringsordninger for sti-
pendiater, over kap. 281 i statsbudsjettet og fra Norges forskningsråd.

Kilde: St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Tabell 3.7: Studenter i høgre utdanning, registrerte studenter i høstsemestrene 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Universitetene 63 813 78 849 77 211 75 878

Vitenskapelig høgskoler 7 441 6 974 7 167 7 352

Kunsthøgskoler 713 762 746 760

Statlige høgskoler 71 285 72 423 74 255 74 046

Private høgskoler Ikke data Ikke data 16 518 15 235

Tabell 3.8: Avlagte doktorgrader i høgre utdanning 1992-1998, endringer i forhold til 1992.
1992=100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Universiteter 388
(100)

438
(112,9)

491
(126,5)

546
(140,7)

552
(142,3)

566
(145,9)

598
(154,1)

Vitenskapelig høgskoler 48 (100) 53
(110,4)

57
(118,8)

55
(114,6)

49
(102,1)

58
(120,8)

74
(154,2)

Det teologiske menighets-
fakultet

2 (100) 0 (0-) 3
(150,0)

1 (-
150,0)

1 (-150) 1 (-150) 5 (1150)

Totalt 438
(100)

491
(112,1)

551
(125,8)

602
(137,4)

602
(137,4)

625
(142,7)

677
(154,6)

Prosent kvinner 21 25 28 31 34 32 32
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Ansattes kompetanse
Økningen i antall doktorgrader kan ha medvirket til et kompetanseløft for
høgre utdanningsinstitusjoner. I tabell 3.9 framkommer at det særlig ved uni-
versitetene har vært en økning i prosenten vitenskapelig ansatte som har dok-
torgrad. Dette må ses i sammenheng med innføring av krav om kompetanse
tilsvarende doktorgrad for å kunne få fast tilsetting ved universitetene på 1990-
tallet.

Kilde: NIFU. Rapport for utvalget

Tabell 3.9 viser at det er ulikheter i det formelle kompetansenivået til viten-
skapelig ansatte ved de ulike typer institusjoner. Dette gir seg utslag i at færre
får opprykk til toppstillinger ved de statlige høgskolene. I tillegg er det
ulikheter mellom institusjonstypene når det gjelder prosent i ulike stillingskat-
egorier som har doktorgrad.

Tabell 3.10 viser at det her særlig er skiller mellom statlige høgskoler og
andre når det gjelder prosent med doktorgrad i både toppstillingene og første-
stillingene ved institusjonene.

Kilde: NIFU. Rapport for utvalget

I virksomheten ved institusjonene er ulikheter i kompetanseprofil forven-
tet å vises særlig i ulik vektlegging av forskningsaktivitet. I tabell 3.10 framko-
mmer prosenten av årsverk for vitenskapelig stillinger som benyttes til FoU-
aktiviteter for de forskjellige høgre utdanningsinstitusjonene.

Tabell 3.9: Andel (i pst.) av vitenskapelig ansatte med doktorgra

1989 1991 1993 1995 1997

Universiteter 52 54 57 61 60

Vitenskapelig høgskoler 42 48 50 49 51

Statlige høgskoler 9 10

Private høgskoler 34 39 39 38 31

Tabell 3.10: Andel (i pst.) med doktorgrad innenfor ulike stillingskategorier ved universiteter
og høgskoler 1997

Universiteter Vitenskape-
lige høgskoler

Private høg-
skoler

Statlige høg-
skoler

Totalt

Toppstilling 82 72 83 67 80

Førstestilling 60 56 46 25 47

Mellomstilling 4 5 0 0 1

Totalt 60 51 31 10 35
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1Politihøgskolen og kunsthøgskolene.

Kilde: NIFU. Rapport for utvalget

Tabell 3.11 viser at vitenskapelig ansatte ved universiteter og vitenskape-
lig høgskoler bruker om lag halvparten av tiden sin til FoU. Ved de private
høgskolene bruker de vitenskapelig ansatte om lag 1/3 av tiden sin til FoU.
Ved de statlige høgskolene og andre høgskolene blir bare en mindre del av
tiden brukt til FoU.

3.2.2 Nye aktører i høgre utdanning

Mer enn halvparten av ungdomskullene i Norge vil studere ved universiteter
eller høgskoler i løpet av livet. 1 De høgre utdanningsinstitusjonene vil måtte
forholde seg til nye brukergrupper, som har en annen type utdannings-
bakgrunn enn tradisjonelle studenter. Mange vil ha bakgrunn fra yrkesfaglige
studieretninger. De vil ha avsluttet utdanningsløpet som lærlinger, og vil
ønske å ta høgre utdanning som en påbygging av den kompetansen de har
opparbeidet i arbeidslivet. Langt flere enn tidligere vil betrakte høgre utdan-
ningsinstitusjoner som steder for påfylling av kunnskap gjennom hele livslø-
pet, istedenfor som nå at universiteter og høgskoler representer avslutningen
av et utdanningsløp. Det er behov for at universitetene og høgskolene gjør en
ekstra innsats for å ivareta de særlige behov som disse gruppene har. Hvis
institusjonene ikke makter dette, vil andre aktører uten den faglige kompet-
ansen som fagmiljøene ved universitetene og høgskolene representerer få en
mer markert rolle for kompetanseutviklingen i samfunnet.

De statlige norske universitetene og høgskolene har fortsatt en dominer-
ende posisjon innenfor norsk høgre utdanning. Andre aktører har likevel fått
økt betydning de siste årene. Eksisterende private institusjoner har befestet
sin posisjon på tross av nedgang i totale søkertall, internasjonale høgre utdan-
ningsinstitusjoner tiltrekker seg et stigende antall norske studenter, og
utvikling innenfor IKT gjør at lokalisering av høgre utdanningsinstitusjoner
blir mindre viktig for å nå den enkelte med utdanningstilbud. I korthet kan
aktørene innenfor norsk høgre utdanning sies å være:
– Statlige universiteter og høgskoler som gir ordinære utdanninger uten

betaling, og etter- og videreutdanning mot betaling.
– Private høgre utdanningsinstitusjoner med utdanningstilbud som er god-

Tabell 3.11: FoU-årsverk som andel (i pst.) av årsverk for vitenskapelig stillinger 1997

Andel.

Universiteter 53

Vitenskapelig høgskoler 49

Private høgskoler 33

Statlige høgskoler 12

Andre høgskoler 1 7

Totalt 39

1. Terje Næss, Fremskriving av student- og kandidattall, NIFU skriftserie 18/98
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kjent av departementet, hvorav enkelte gir ordinære utdanninger mot
betaling, mens enkelte får full kostnadsdekning av departementet. I tillegg
tilbyr disse etter- og videreutdanning mot betaling.

– Private utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanninger utover
videregående skole som ikke er godkjent i henhold til privathøg-
skoleloven. Disse tilbyr kortere utdanninger mot betaling.

– Høgre utdanningsinstitusjoner i andre land som tilbyr utdanning mot
betaling. Deler av kostnadene for den enkelte dekkes av Statens lånekasse
for utdanning i de tilfeller institusjonene gir tilbud som er godkjent av
denne.

– Virksomheter som tilbyr IKT-baserte utdanningstilbud. Dette er både nor-
ske statlige og private institusjoner og virksomheter basert i andre land.

I tillegg til dette gir organisasjoner og bedrifter grunnlag for utvikling av den
enkeltes kompetanse som kan være vel så verdifull som det den enkelte får
innenfor formaliserte utdanningstilbud.

Kilde: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og Kårstein og Brandt: Opplæringstilbud
på mellomnivå, NIFU skriftserie 3/99

I tabell 3.12 gis det ikke tall for studenter i IKT-baserte utdanninger.
Foreløpig er det relativt få studenter i slik tilbud, men studenter kan her øke i
antall etter som teknologien utvikles og det blir flere tilbydere. Et særtrekk
ved slike utdanninger er at de ikke er stedbundne, slik at de som tilbyr utdan-
ning like gjerne kan være utenlandske virksomheter.

Nye aktører innenfor høgre utdanning gir utfordringer for det norske sys-
temet for høgre utdanning. Dette gjelder private institusjoner med tilbud som
ikke er godkjent, og tilbydere av IKT-baserte utdanninger. Disse vil kunne
tilby utdanninger på en del områder til studenter som ellers kunne velge
utdanninger ved godkjente statlige og private høgre utdanningsinstitusjoner.
I tillegg vil det være et behov for ordninger som gjør det mulig for den enkelte
å innpasse utdanninger og kompetanse som er ervervet ved institusjoner og i
virksomheter utenfor godkjente høgre utdanningsinstitusjoner.

3.3 Reformer i høgre utdanning

3.3.1 NOU 1988: 28 Med viten og vilje

En av målsettingene med oppnevnelsen av Universitets- og høgskoleutvalget
(Hernes-utvalget) i 1987 var å få et mer helhetlig perspektiv på norsk høgre

Tabell 3.12: Fordeling av studenter på ulike virksomhetstyper, 1998-1999

Antall studenter

Statlige universiteter og høgskoler 159 379

Godkjente private høgskoler 18 621

Andre virksomheter med utdanningstilbud med varighet minst 250 
timer

10 538

Høgre utdanningsinstitusjoner i utlandet 12 545
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utdanning, samt å få til en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institus-
jonene i sektoren. Utvalget gikk i sin innstilling NOU 1988: 28  Med viten og
vilje inn for en fornyet satsning på høgre utdanning og forskning, og under-
streket behovet for reformer på alle nivåer og innenfor alle institusjonene.
Utvalget var bekymret for kvaliteten av virksomheten ved universiteter og
høgskoler, og pekte på behovet for klarere arbeidsdeling, større konsentras-
jon og bedre samarbeid. Hernes-utvalget var enig med Ottosen-komiteen i at
universitetene og de regionale institusjonene skulle ha forskjellige, men
komplementære oppgaver. De regionale institusjonene skulle gi kortere,
yrkesrettede utdanninger som alternativ til universitetsstudier. Etter hvert ble
det etablert et prinsipp om at disse institusjonene også skulle drive med for-
skning. Hernes-utvalget pekte spesielt på at utviklingen i den regionale høg-
skolesektoren hadde tatt en annen retning enn det Ottosen-komiteen forut-
satte; resultatet var mange små enheter i stedet for konsentrasjon i regionale
sentre slik Ottosen-komiteen hadde gått inn for.

Med dette som utgangspunkt utviklet Hernes-utvalget visjonen om at alle
institusjonene innenfor høgre utdanning og forskning i Norge skulle utgjøre
et integrert system basert på samarbeid og arbeidsdeling - Norgesnettet. For
å realisere denne visjonen, med økt kvalitet i utdanning og forskning som
hovedmålsetting, var det nødvendig å konsolidere og konsentrere ressursene
innenfor sektoren.

3.3.2 NOU 1993: 24 Lov og rett i Norgesnett

Et utvalg ledet av professor Jan Fridthjof Bernt la fram forslag til ny lov for
høgre utdanning i NOU 1993: 24  Lov og rett i Norgesnett. I utvalget ble det
behandlet en rekke tema knyttet til virksomheten og organiseringen av høgre
utdanningsinstitusjoner.

Gjennom utvalgets forslag om felles lov for universiteter, statlige og viten-
skapelige høgskoler ble det lagt til rette for både samarbeid og arbeidsdeling
innenfor Norgesnettet. Arbeidsdelingen mellom universiteter og vitenskape-
lige høgskoler som én sektor og statlige høgskoler som en annen er spesifikt
nevnt i loven. Universiteter og vitenskapelige høgskoler gis et særlig ansvar
for grunnforskning og forskerutdanning. § 2 i lov om universiteter og høg-
skoler åpner imidlertid for at også de statlige høgskolene kan tillegges et tils-
varende ansvar på sine fagområder.

3.3.3 Regjeringens oppfølging

St.meld. nr 40 (1990-98) Fra visjon til virke
Regjeringen fulgte opp Hernes-utvalgets innstilling med St.meld. nr. 40 (1990-
91)  Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i Innst.S. nr. 230
(1990-91). Her ble prinsipper og retningslinjer for politikken framover på de
mest sentrale områdene innenfor høgre utdanning i Norge trukket opp. Dette
innebar spesielt en videreutvikling av ideen om Norgesnettet. Det het blant
annet at alle høgre utdanningsinstitusjoner skulle utgjøre et Norgesnett for
høgre utdanning og forskning, kjennetegnet av sterke fagmiljøer og effektiv
ressursutnyttelse. I høgskolesektoren ville kravet til faglig prioritering og
koordinering bli skjerpet. Ikke alle fag skulle kunne tilbys ved alle institus-
joner. Videre het det at de fleste høgskolene burde kunne utvikle en særegen
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fagprofil, og utgjøre et knutepunkt på minst ett område. Dessuten ble det lagt
vekt på samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene.

Ot.prp. nr. 85 (1993- 94) om lov om høgre utdanning
Regjeringens forslag til lov om høgre utdanning bygget på Bernt utvalgets
innstilling, NOU 1993: 24  Lov og rett i Norgesnett . I utformingen av loven ble
det særlig lagt vekt på tema som det høgre utdanningssystemet- Norgesnett
og institusjonsstrukturen, forholdet mellom sentrale myndigheter og institus-
jonsnivået og den interne styringsordningen. På de fleste punkter fulgte
regjeringen de forslag som var lagt fram av Bernt-utvalget i NOU 1993: 24  Lov
og rett i Norgesnett, men la i noe mindre grad enn utvalget opp til delegering
av myndighet til institusjonene. Dette innebar blant annet at forslaget fra utval-
get om å organisere de statlige høgre utdanningsinstitusjonene som forvalt-
ningsorgan med særlige fullmakter ikke ble behandlet.

St.prp. nr. 32 (1996-97) Om etablering av Norgesnettrådet
En rekke viktige utfordringer går på tvers av skillelinjer mellom universiteter
og vitenskapelig høgskoler på den ene siden, og de statlige høgskolene på den
andre siden. Dette kan være fag- og arbeidsområder som ligger i skjæring-
spunktet mellom universiteter og høgskoler, eller som er sektorovergripende.
Stortinget vedtok derfor på bakgrunn av St.prp. nr. 32 (1996-97)  Om etablering
av Norgesnettrådet opprettelsen av et Norgesnettråd, som skulle komme i
tillegg til den frivillige rådsstrukturen under henholdsvis Det norske univer-
sitetsrådet og Det norske høgskolerådet.

Rådet ble oppnevnt i statsråd 17. april 1998. Rådets oppgaver er å gi råd til
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i sektorovergripende
spørsmål og spørsmål som gjelder den langsiktige utviklingen av norsk høgre
utdanning. Institusjonene i Norgesnettet har et selvstendig ansvar for å samar-
beide og utfylle hverandre i sine faglige aktiviteter. I Norgesnettrådets mandat
heter det blant annet at Norgesnettrådet i fellesskap med Det norske høgskol-
erådet og Det norske universitetsrådet må utvikle arbeidsformer som sikrer
en hensiktsmessig arbeidsdeling. Det gis en nærmere beskrivelse av
Norgesnettrådets virksomhet i kapittel 16.

3.3.4 De statlige høgskolene i Norgesnettet

Utviklingen av Norgesnettet for utdanning og forskning fikk klare implikas-
joner for det statlige høgskolesystemet. St.meld. nr. 40 (1990-91) ga de
generelle prinsippene for hvilken rolle høgskolene burde ha innenfor dette
nettverket. For det første skulle høgskolene prioritere profesjonsutdanning og
kortvarige yrkesutdanninger, for det andre skulle høgskolene etablere
knutepunkter, dvs. ha nasjonalt ansvar for å tilby utdanning, samt å
opprettholde og utvikle kompetanseprofil innenfor visse fag, for det tredje
skulle høgskolene drive forskning, utviklingsarbeid og annen faglig virksom-
het, fortrinnsvis knyttet til praksisfeltet for sine fag eller til problemer som er
særlig relevante for deres region.

Etter behandlingen av St.meld. nr. 40 (1990-91) fikk de regionale høgskol-
estyrene i oppgave å utrede den framtidige strukturen innenfor sine respek-



NOU 2000: 14
Kapittel 3 Frihet med ansvar 75
tive regioner. I statsråd 7. mai 1993 ble det vedtatt at de 98 regionale høg-
skolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner. Disse institusjonene
omfattet de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene,
ingeniørhøgskolene, helsefaghøgskolene, kommunal- og sosialhøgskolene,
musikkhøgskolene, samt noen andre mer spesialiserte høgskoler. Til sam-
men hadde disse høgskolene ca. 66 000 studenter. Den nye organiseringen
ble iverksatt den 1. august 1994.

Samtidig med omorganiseringen i den regionale høgskolesektoren ble det
arbeidet med en ny, felles lov for universiteter og høgskoler. Med ny institus-
jonsstruktur og ny styringsordning lå alt til rette for en felles lovgivning for alle
de offentlige institusjonene innenfor høgre utdanning, slik Stortinget hadde
bedt regjeringen fremme forslag om. 2

I § 2 i lov om universiteter og høgskoler heter det at «innenfor et nasjonalt
nettverk for høgre utdanning og forskning (Norgesnettet) skal institusjonene
samarbeide og utfylle hverandre i sine faglige aktiviteter». Det innebærer at
det foreligger en rettslig forpliktelse for alle de offentlige høgre utdanningsin-
stitusjonene til å forholde seg til de ideene som ligger til grunn for
Norgesnettet når de treffer beslutninger om sin egen virksomhet. 3

NIFUs evaluering av høgskolereformen konkluderer med at intensjonene
i ordningen med Norgesnettet ikke fullt ut har blitt fulgt opp i gjennomførin-
gen av reformen. Det gjelder både funksjonsfordeling, etablering av
knutepunkter og styrking av forbindelseslinjer. Norgesnett-ideen er konkreti-
sert med hensyn til arbeidsdeling mellom universitetssektoren på den ene
siden og høgskolesektoren på den andre siden. Her har universitetene og de
vitenskapelig høgskolene som sin hovedoppgave å utvikle og forvalte akade-
misk og disiplinorientert kunnskap. Funksjonsfordelingen mellom de statlige
høgskolene, som skal ivareta de mer direkte yrkesrettede kunnskapsbe-
hovene, er i større grad uavklart.

3.4 Internasjonale trender i høgre utdanning

I de fleste OECD-landene har det de siste tiårene vært en sterk økning i antall
studenter. Studentgruppen er mindre homogen enn tidligere, og varierer mer
når det gjelder alder, ferdigheter og hva de ønsker av de høgre utdanningsin-
stitusjonene. Samtidig har livslang læring og behovet for kompetanseutvikling
i arbeidslivet blitt tillagt økt vekt i de fleste OECD-landene.

I  Redefining tertiary education (1998) benytter OECD begrepet tertiær
utdanning. Begrepet henspeiler på kortere og yrkesrettede utdanninger
utover videregående nivå, som dels gis av høgre utdanningsinstitusjoner og
dels gis av institusjoner som har spesialisert seg på «mellomnivået» mellom
videregående skole og høgre utdanning.

I OECD-området er det nå slik at nesten samtlige fullfører videregående
utdanning. I tillegg er videregående utdanning blitt mer inkluderende ved at
det er bygget bro mellom allmennutdanningene og de mer yrkesrettede
utdanningene. De som fullfører videregående utdanning står derfor mer likt

2. Innst. S. nr. 230 (1990-91).
3. Bernt (1996) referert i NIFU (1999) Evaluering av høgskolereformen.
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enn tidligere når det gjelder kompetansenivå og mulighetene for kvalifisering
til høgre utdanning. Samtidig blir kortere yrkesrettede utdanninger i større
grad enn tidligere organisert innenfor høgre utdanningsinstitusjoner. Dette er
nytt i forhold til tidligere, hvor høgre utdanning i stor grad besto av lengre uni-
versitetsutdanninger for de få. Nå er det nærmere halvparten av årskullene i
OECD-området som tar utdanning utover videregående skole på et eller annet
tidspunkt i livet. Mange velger imidlertid kortere og mer yrkesrettede utdan-
ninger enn de vi kjenner fra universitetene. OECD vurderer dette som et så
viktig og nytt trekk, at de velger begrepet tertiær utdanning istedenfor høgre
utdanning.

Økningen i rekrutteringen til høgre utdanning kan blant annet ses på
bakgrunn av behovet for mer kompetanse i arbeidslivet. Samtidig er økt rek-
ruttering til høgre utdanning selvforsterkende. Ved at flere tar høgre utdan-
ning vil det bli skjerpet konkurranse på arbeidsmarkedet for dem som ikke
har valgt å ta slik utdanning. Personer med høgre utdanning vil kunne få
konkurransefortrinn i forhold til andre arbeidstakere uten høgre utdanning i
arbeid der det tidligere ikke har vært noe krav om slik utdanning. Disse vil så
kunne dreie arbeidsoppgavene i en retning som gjør at høgre utdanning blir
påkrevd for flere arbeidsoppgaver i framtiden. Virkningen kan være at flere
føler at det blir nødvendig å ta høgre utdanning. Mens høgre utdanning tidlig-
ere kunne bli vurdert som et privilegium som ga tilgang på yrkesmuligheter
for relativt få, kan dette føre til at høgre utdanning mer blir ansett som en nød-
vendig investering for de som ønsker en sikker og interessant arbeidsplass:
«Høyere utdanning har i denne vekstperioden endret seg fra å være et privi-
legium via å være en rettighet til å bli noe nær en nødvendighet.« 4

Det kan virke sannsynlig at økning i antall studenter også vil medføre en
viss sosial utjevning i rekrutteringen til høgre utdanning. OECD oppfatter
likevel fremdeles det som sentralt å finne tiltak som kan justere de sosiale
skjevheter i rekrutteringen til høgre utdanning. I et notat til utvalget fra NIFU
vises det til en studie over 13 OECD-land der det dokumenteres at sosiale
skjevheter er opprettholdt de siste tiårene. 5 I studien pekes det på at utdan-
ningsreformer ikke har ført til sosial utjevning i noen av de 13 landene. Det
konkluderes derfor med at rekrutteringen til høgre utdanning henger sam-
men med endringer i samfunnsliv og næringsliv, og ikke kan knyttes til
endringer i utdanningspolitikken alene.

Som nevnt over krever stadig flere typer arbeid kompetanseutvikling
utover videregående skole. I tråd med dette vil en finne utdanningstilbud som
har en tettere kobling til arbeidslivet, og det er mulig at dette vil være utdan-
ninger som vil ha en bredere sosial forankring enn klassiske universitetsut-
danninger. Dette bekreftes av studier og tallmateriale for rekruttering til
norsk høgre utdanning, der det er klare sosiale skiller mellom rekrutteringen
til universiteter og statlige høgskoler. 6

4. Per Olaf Aamodt sitert i Berit Lødding: Noen internasjonale trender, NIFU-rapport laget 
på oppdrag fra utvalget 1999.

5. Berit Lødding: Noen internasjonale trender, NIFU-rapport laget på oppdrag fra utvalget 
1999.

6. Marianne Nordli Hansen: «Utdanningspolitikk og ulikhet. Rekruttering til høyere utdan-
ning 1986-1996«, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/99.
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Økningen i rekrutteringen, mangfoldet i arbeidslivets behov og indiv-
idenes ulike ønsker gir behov for tilpasninger i de høgre utdanningsinstitus-
jonene. Mangfoldet i ønsker rettet mot høgre utdanningsinstitusjoner har
gjort at myndighetene i mange av OECD-landene har endret måten de styrer
de høgre utdanningsinstitusjonene på. I mange land er de høgre utdanningsin-
stitusjonene gitt større grad av autonomi. I de enkelte institusjonene har en
sett en profesjonalisering av ledelsen, ved at de gis større myndighet til å rea-
lisere de mål som ligger til grunn for den offentlige finansieringen av institus-
jonene. Finansiering av de høgre utdanningsinstitusjonene har på samme
måte beveget seg fra å være orientert mot dekning av faktiske kostnader, til å
være rettet mot resultater som skal realiseres gjennom offentlige bev-
ilgninger. Den statlige finansieringen av høgre utdanning i OECD-området er
fortsatt av stor betydning. Dette på tross av økning i studenttall og økning i fin-
ansiering fra arbeids- og næringsliv innenfor forskning og utdanning. OECD
peker  i Redefining tertiary education(1998) på at et mangfold av finansiering-
skilder vil være en styrke for høgre utdanningsinstitusjoner. Et mangfold av
finansieringskilder kan motvirke de høgre utdanningsinstitusjoners ensidige
avhengighet av politiske myndigheter, understreker OECD.

Ønsker om kompetanseutvikling i større deler av arbeidslivet har skapt
grunnlag for en akademisering av stadig flere profesjonsutdanninger. Innen-
for flere av OECD-landene er det derfor etablert nye typer universiteter som
har en klar yrkesinnretting utover de tradisjonelle profesjonsfagene, som har
vært en del av universitetene. I Storbritannia er de tidligere «polytechnics»
omgjort til universiteter. I Finland er det nå i alt 20 universiteter, enkelte, som
skogbruks-universitetet i Joensuu, med, innretting mot spesifikke næringer. I
Sverige er også tre av de tidligere høgskolene omdannet til universiteter.
Dette har gitt grunnlag for en ny type universiteter som er omtalt som «foku-
serte universiteter». 7 Gjennom sin yrkesinnretting har de også en annen type
nærhet til arbeids- og næringsliv, som gjør at de lettere vil kunne opptre i
markeder for kompetanseutvikling. Disse landene konsentrerer fortsatt
innsatsen for en bred allmenndanning i de tradisjonelle bredde universitetene.
8

Et flertall av de vesteuropeiske landene har nå innført studieavgifter.
Unntakene er de skandinaviske landene, Tyskland, Østerrike og Hellas. I
Norge betaler studenter semesteravgift som skal dekke kostnader ved
velferdstilbudene som gis av studentsamskipnadene. I Frankrike er stud-
ieavgiftene lave, om lag det dobbelte av semesteravgiften ved norske høgre
utdanningsinstitusjoner. I de andre landene er det innført studieavgifter på
USD 400-4 000. 9 Bakgrunnen for innføring og økning av studieavgifter i en
rekke europeiske land på 1990-tallet synes å være manglende finansiering av
høgre utdanning fra politiske myndigheters side. Statlige budsjetter har ikke
kunnet dekke økningen i kostnader ved økningen i rekrutteringen til høgre
utdanning. I tillegg begrunnes innføringen av studieavgifter med at det bør

7. Blant annet i Burton Clarke (1998): Entrepreneurial universities.
8. Berit Lødding: Noen internasjonale trender, NIFU-rapport laget på oppdrag fra utvalget 

1999.
9. Berit Lødding: Noen internasjonale trender, NIFU-rapport laget på oppdrag fra utvalget 

1999.
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være en form for deling av kostnadene mellom samfunnet og den enkelte, i og
med at høgre utdanning er en investering i arbeidsmuligheter og inntekter for
den enkelte. Siden både individet og samfunnet nyter godt av avkastningen av
høgre utdanning, bør det også være en deling når det gjelder å dekke kost-
nadene ved investeringen i høgre utdanning. Et argument mot innføring i
studieavgifter, som blant annet ble brukt i Storbritannia, er at studieavgifter vil
motvirke mål om sosial utjevning i rekrutteringen. I de fleste landene som har
innført studieavgifter, er dette søkt løst gjennom skattesystemet, ved at per-
soner fra lav-inntektsfamilier bare betaler en mindre eller ingen del av stud-
ieavgiftene, eller ved at stipendier kompenserer for studieavgiftene. I de nor-
diske landene har en lange tradisjoner for å betrakte høgre utdanning som et
gode som flest mulig bør få anledning til å benytte seg av og innføring av stud-
ieavgifter har ikke vært aktuelt.

3.5 Sammenligning mellom høgre utdanning i Norge og andre OECD-land

3.5.1 Innledning

Ved å sammenligne norsk høgre utdanning med det som gjøres i andre land,
kan en hente erfaringer og inspirasjon til videre utvikling av vår politikk for
høgre utdanning.

Det er av stor betydning for det norske samfunnet at det finnes institus-
joner som kan måle seg med høgre utdanningsinstitusjoner i andre land, og
som også kan tiltrekke seg gode studenter og vitenskapelig ansatte i konkur-
ranse med høgre utdanningsinstitusjoner i andre land. Sammenligninger med
andre land kan i en slik sammenheng gi informasjon om hvordan det norske
samfunnet kan delta innen høgre utdanning og forskning i internasjonal sam-
menheng.

3.5.2 Ressurser og resultater i høgre utdanning

De siste tiårene har det vært en betydelig økning i antall studenter i de fleste
OECD-landene. I tabell 3.13 er den prosentandelen som personer med høgre
utdanning utgjør av ulike aldersgrupper, vist for et utvalg OECD-land.
Tabellen viser at med unntak av den eldste aldersgruppen, er andelen menn
som har høgre utdanning, forholdsvis lik uavhengig av alder. I de fleste av
OECD-landene har om lag 15 pst. av menn i aldersgruppen 25-64 år høgre
utdanning på universitetsnivå. Det er imidlertid å forvente at prosentandelen
med høgre utdanning i det som i dag er den yngste aldersgruppen, vil øke noe,
i og med at en del av disse vil ta høgre utdanning senere i livet.

En del av økningen i rekrutteringen til høgre utdanning har skjedd som
følge av at yngre kvinner i større grad velger å ta slik utdanning enn kvinner
som er eldre. Det kan bemerkes at tabellen ikke viser hvordan rekrutteringen
til høgre utdanning nå er, siden tabell 3.13 kun viser dem som allerede  har
fullført høgre utdanning.

Tabellen viser at Norge ligger noe over OECD-gjennomsnittet når det
gjelder menn med utdanning på universitetsnivå. Imidlertid skiller Norge seg
fra de andre OECD-landene når det gjelder kvinner med utdanning på univer-
sitetsnivå. Norge, Nederland og Australia er alle land med en betydelig større
andel enn OECD-gjennomsnittet når det gjelder kvinner med høgre utdan-
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ning, særlig for aldersgruppen 25-54 år. USA er klart størst i alle alderskate-
gorier når det gjelder andelen av både kvinner og menn med høgre utdanning.

Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998

I tabell 3.14 vises rekruttering til høgre utdanning i noen utvalgte OECD-
land i 1995. Det framkommer at Norge ligger under gjennomsnittet for OECD-
området når det gjelder prosentandelen av årskullene som starter høgre
utdanning etter fullført videregående utdanning. I USA og Finland går om lag
50 pst. av årskullene i gang med høgre utdanning. I Norge er andelen relativt
beskjeden, 26 pst. Dette kan skyldes at en større andel av årskullene i Norge
starter i høgre utdanning først en tid etter fullført videregående skole, og
behøver ikke bety at norske ungdomskull har en lavere studietilbøyelighet
enn ungdomskull i andre OECD-land. I kapittel 10 vises det til en forskning-
srapport som konkluderer med at 60 pst. av ungdomskullene vil ta høgre
utdanning i løpet av livsløpet. Dette er en høy prosentandel sammenlignet
med andre OECD-land, og innebærer at relativt mange norske ungdommer

Tabell 3.13: Andel av befolkningen (i pst.) som har utdanning på universitetsnivå for et utvalg
OECD-land i 1996

25-64 25-34 34-44 45-54 55-64

Australia Menn 15 16 19 15 9

Kvinner 14 16 18 12 8

Danmark Menn 16 15 17 17 13

Kvinner 15 17 18 14 9

Finland Menn 13 14 15 14 10

Kvinner 10 12 12 10 5

Frankrike Menn 11 12 11 12 7

Kvinner 9 13 9 7 4

Tyskland Menn 16 14 19 19 13

Kvinner 10 12 13 9 5

Nederland Menn 26 26 28 26 20

Kvinner 19 24 22 16 11

Norge Menn 16 17 17 16 11

Kvinner 15 22 18 11 5

Sverige Menn 14 12 15 17 11

Kvinner 13 11 14 16 9

Storbritannia Menn 15 17 18 5 11

Kvinner 10 14 12 8 5

USA Menn 27 26 26 32 25

Kvinner 24 27 26 24 16

Gjennomsnitt for Menn 14 14 15 14 10

hele OECD-området Kvinner 11 14 12 9 5
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velger å utsette tidspunktet for å begynne i høgre utdanning til en tid etter at
de har fullført videregående utdanning. 10

Når det gjelder forventet tid i høgre utdanning for 17-åringer, ligger imid-
lertid Norge over gjennomsnittet for OECD-området. Det er ikke oppgitt tall
for gjennomføringsgrad for Norge. Det synes ikke å være noen sammenheng
mellom andelen av årskullene som begynner i høgre utdanning og andelen
som gjennomfører slik utdanning.

Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998, Centre for educational research and in-
novation

Rekrutteringen til høgre utdanning har konsekvenser både for den
enkelte og for samfunnet som helhet. Dette gjelder for eksempel forholdet
mellom utdanningsnivå og yrkesdeltakelse. Tabell 3.15 viser at det er betyde-
lige forskjeller mellom dem som bare har grunnskole og dem som i tillegg har
videregående skole, når det gjelder yrkesdeltakelse. Tabellen viser videre at
utdanningsnivå har mer å si for kvinners yrkesdeltagelse enn for menns. Nor-
ske kvinners deltakelse i arbeidslivet er høy sammenlignet med de andre
OECD-landene. Når det gjelder menns yrkesdeltakelse, er den på om lag
samme nivå i Norge som for de øvrige landene.

10. Ulike forhold kan her spille inn, som forhold i arbeidsmarkedet og etterspørsel etter ufa-
glært arbeidskraft, i hvilken grad videregående utdanning er yrkeskvalifiserende og gir 
grunnlag for å starte et yrkesløp som en kan velge å ta utdanning i forhold til senere, og 
det faktum at det ennå er militær/ sivil vernepliktstjeneste for menn i Norge (denne ord-
ningen er betydelig endret eller eksisterer ikke lenger i en rekke av OECD-landene-for 
eksempel Danmark, Storbritannia, USA og Nederland).

Tabell 3.14: Rekruttering og gjennomføring av høgre utdanning i utvalgte OECD-land 1995

Prosentandel av
årskullene som velger
høgre utdanning etter

videregående

Forventet år i høgre
utdanning for 17-

åringer

Gjennomføringsgrad i
prosent

Danmark 35 2,3 67

Finland 45 3,2 75

Frankrike Mangler data 2,6 55

Tyskland 27 1,9 72

Nederland 34 2,2 70

New Zealand 39 3 76

Norge 26 2,8 Mangler data

Sverige Mangler data 2,2 Mangler data

Sveits 16 1,5 74

Storbritannia 41 2,3 81

USA 52 3,7 63

Gjennomsnitt for hele 
OECD-området

34 2,3 Mangler data
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Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998, Centre for educational research and in-
novation

Mens tabellene foran i stor grad viser til resultatene av investeringer i
høgre utdanning, viser tabell 3.16 til samfunnets totale kostnader ved invest-
eringer i slik utdanning, og endringer i den offentlige finansieringen i peri-
oden 1990- 95. I OECD-landene utgjør investeringene i høgre utdanning 1,3
pst. av BNP i gjennomsnitt. Norge befinner seg på samme nivå som Danmark,
Irland og Nederland. En del av de midlene som bevilges til høgre utdanning i
Norge, omfatter også bevilgninger til forskning. Når det justeres for dette, vil
Norge havne under OECD-gjennomsnittet når det gjelder den private og
offentlige satsningen på høgre utdanning. Her må det også tas hensyn til at
Norge har store oljeinntekter, noe som blant annet gjør at den norske økon-
omien har en noe annen sammensetning enn i de andre landene.

De offentlige investeringene i høgre utdanning i Norge er noe høyere enn
i andre OECD-land. Dette reflekteres delvis i kolonnen som viser endringer i
offentlige utgifter til høgre utdanning i perioden 1990-1995. Det framkommer
her at bare Finland og Storbritannia har økt de offentlige investeringene mer
enn Norge i perioden.

Tabell 3.15: Deltakelse i arbeidslivet etter utdanningsnivå og kjønn for aldersgruppen 25-64
år i 1996 for et utvalg OECD land, i prosent

Grunnskole Videregående Høgsko-
leutdanning

Universitet-
sutdanning

Australia Menn 81 90 91 93

Kvinner 55 66 75 82

Danmark Menn 77 89 93 94

Kvinner 64 83 91 91

Finland Menn 73 87 88 93

Kvinner 65 81 85 90

Frankrike Menn 77 90 94 92

Kvinner 56 76 84 83

Tyskland Menn 76 85 89 93

Kvinner 45 69 82 83

Nederland Menn 76 87 90

Kvinner 42 67 81

Norge Menn 79 90 91 95

Kvinner 59 80 85 90

Sverige Menn 82 90 90 94

Kvinner 71 85 89 92

Storbritannia Menn 73 89 91 94

Kvinner 55 74 81 86

USA Menn 74 88 93 93

Kvinner 46 72 81 82
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Tallene viser at utgiftene til høgre utdanning i Norge i 1995 var 138 pst.
sammenlignet med utgiftene i 1990. Den viktigste grunnen til endringen var
økningen i antallet studenter. Økningen i studenttallet hang delvis sammen
med økt studietilbøyelighet. I tillegg kan demografiske endringer påvirke rek-
rutteringen til høgre utdanningsinstitusjoner.

11990=100
2«m» indikerer at data ikke er tilgjengelig
3Inkluderer ikke utgifter gjennom Statens lånekasse for utdanning. I utgangspunktet manglet
data fra OECDs side når det gjaldt Norge. Tall er derfor utarbeidet i etterkant på bakgrunn av
St.prp. nr. 1 (1996-97) og St.meld. nr. 1 (1995-96)

Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998

I tabell 3.17 settes utgiftene til høgre utdanning opp mot antall studenter.
Sverige og USA bruker klart mest penger per student. Norge bruker imid-
lertid betydelig mer penger per student enn gjennomsnittet for OECD-områ-
det, og kan sammenlignes med land som Australia og Nederland. Det kan not-
eres at land som Finland, som bruker mye mer enn Norge målt i forhold til
BNP, bruker betydelig mindre per student enn Norge.

Tabell 3.16: Utgifter til høgre utdanningsinstitusjoner som andel av BNP i 1995, og endringer
i offentlige utgifter 1990-1995 i utvalgte OECD-land

Offentlige og private utgifter
til høgre utdanning, andel (i

pst.) av BNP

Endringsindeks, 1990-
1995 offentlige

utgifter 1

Australia 1,8 132

Danmark 1,3 109

Finland 1,7 134

Frankrike 1,1 133

Tyskland 1,1 m 2

Nederland 1,3 95

Norge 1,3 3 138

Sverige 1,7 m

Storbritannia 1 144

USA 2,4 m

Gjennomsnitt for hele OECD-området 1,3 m
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Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998

Samfunnets investering i høgre utdanning kan vurderes mot avkastningen
fra høgre utdanning. Avkastningen er i tabell 3.18 delt i tre kategorier: den pri-
vateavkastningen - det vil si den enkeltes personlige utbytte, den fiskaleavkast-
ningen - det vil si statens avkastning i form av økte skatteinntekter balansert
mot de tap av skatteinntekter og annet som følger med utdanningsperioden,
og den samfunnsmessigeavkastningen - i form av bedrifters og andres økono-
miske avkastning av høgre utdanning.

I OECD-dokumenter 11 blir 10 pst. avkastning vurdert å være en grense
for lønnsomheten i investeringer i høgre utdanning. Hvis avkastningen er min-
dre enn 10 pst., er det sannsynlig at det vil lønne seg både for den enkelte og
for samfunnet å investere i noe annet enn høgre utdanning. Med unntak av
Danmark er den private avkastningen i alle landene i tabell 3.18 mer enn 10
pst., noe som i følge OECD viser at høgre utdanning i de fleste land er en
lønnsom investering for den enkelte. For kvinner gjelder det samme med
unntak av Belgia og Danmark. I de andre landene er kvinners avkastning ved
investering i høgre utdanning noe høyere enn for menn. Norge er ikke med i
sammenligningen.

Statens inntekter av investeringer i høgre utdanning er lavest for de to nor-
diske landene i tabellen og Canada. OECD mener at den relativt svake avkast-
ningen av høgre utdanning i nordiske land, henger sammen med de store
kostnadene som hefter ved utdanningen, størrelsen på stipender og subsi-
dierte lån som gis studenter, og de relativt små lønnsforskjellene som finnes
mellom dem med høgre utdanning og andre lønnstakere. 12 Skatteinntektene
for arbeidskraft med høgre utdanning blir ikke særlig større enn andres på
grunn av de relativt små lønnsforskjellene. Hvis dette er riktig, er det grunn til

Tabell 3.17: Årlige utgifter for utdanninger per student i 1995 for et utvalg av OECD-landene,
USD

Årlige utgifter per student

Australia 10 590

Danmark 8 157

Finland 7 315

Frankrike 6 569

Tyskland 8 897

Nederland 9 026

Norge 9 647

Sverige 13 168

Storbritannia 7 225

USA 16 262

Gjennomsnitt for hele OECD-området 8 134

11. Education at a glance OECD indicators 1998.
12. Education at a glance OECD indicators 1998.
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å tro at Norge er i samme situasjon som de to andre nordiske landene i
tabellen når det gjelder avkastning av høgre utdanning. Norge har sammen-
lignbare systemer for stipend og lån for studenter, befinner oss midt mellom
Sverige og Danmark når det gjelder kostnader per student, og det er
fellestrekk mellom de nordiske landene når det gjelder lønnspolitikk.

Tallene som er gjengitt i tabell 3.18, er fra en pilotstudie gjort av OECD-
INES. Den gjelder bare enkelte av OECD-landene. Det må tas høyde for at det
er svært vanskelig å beregne den totale samfunnsmessige avkastningen som
følger med høgre utdanning. Høgre utdanning kan gi den enkelte økt evne til
kreativ bruk av ny kunnskap og på den måten være med på å legge grunnlaget
for økt innovasjon i nærings- og samfunnsliv. På lengre sikt kan denne nyskap-
ningen gi et betydelig løft for samfunnets samlede verdiskapning. De ulike
ringvirkningene som følger med slik verdiskapning, blant annet i form av økt
produktivitet og bedret kvalitet, vil ikke kunne fanges fullt ut av denne typen
statistikk.

Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998, Centre for educational research and in-
novation

I og med at antallet studenter har økt de siste årene, kunne en forvente en
sosial utjevning innenfor høgre utdanning. Imidlertid er det ennå betydelige
forskjeller når det gjelder rekrutteringen til høgre utdanning. For alle landene
i tabell 3.19 gjelder at sannsynligheten for å velge høgre utdanning er mer enn
dobbelt så stor for barn av akademikere. Det kan være overraskende at det
ikke framkommer noe klart mønster i retning av sosial utjevning i den yngre
aldersgruppen. Dette bekrefter antakelsen i punkt 3.11 om at utdanningsre-
former i OECD-landene i liten grad har hatt effekt på rekrutteringsmønsteret.
En mulig forklaring er at sosial utjevning vil henge sammen med bredere kul-

Tabell 3.18: Avkastning fra høgre utdanning i et utvalg OECD-land i prosent, 1995

Privat Fiskal Samfunnsmessig

Australia Menn 14 10 11

Kvinner 21 10 13

Belgia Menn 14 9 9

Kvinner 8 13 9

Canada Menn 14 7 9

Kvinner 21 7 11

Danmark Menn 8 8 8

Kvinner 7 8 8

Frankrike Menn 20 11 13

Kvinner 28 9 13

Sverige Menn m 6 9

Kvinner m 4 7

USA Menn 11 9 10

Kvinner 12 9 11
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turelle og sosiale endringer, og ikke kan vurderes isolert mot høgre utdan-
ning.

Kilde: Education at a glance. OECD indicators 1998

For en drøfting av satsning og resultater fra forskning vises det til  (Link
til) kapittel 9 om forskningens plass i høgre utdanning.

Høgre utdanning fremover
Hvordan vil høgre utdanning se ut i årene framover? Det er mange til-
nærminger til et svar på et slikt spørsmål. Rene framskrivninger av etablerte
utviklingstrekk har klare begrensninger. 13

Mange vil mene at en fremover vil måtte forholde seg til et europeisk
marked for utdanning og forskning. Viktige konkurrenter for høgre utdan-
ningsinstitusjoner vil her være forskningsinstitutter og andre høgre utdan-
ningsinstitusjoner. Konkurransen vil stå om økonomiske ressursser, viten-
skapelig ansatte, kontrakter med forskningsråd, studenter og oppdrag fra bed-
rifter.

Det synes å være stor enighet blant de europeiske universitetsrektorene
om at akademisk selvstyre og integrasjon mellom forskning og undervisning
vil være grunnleggende verdier for universitetene framover. Universitetenes
og høgskolenes samfunnsansvar vil også kunne forsterkes framover.

Tabell 3.19: Økning i sannsynlighet for å ta høgre utdanning for de med foreldre som også har
tatt høgre utdanning, sammenlignet med de med foreldre uten høgre utdanning, 1995

Total 26-35 46-55

Australia 2 2,4 1,9

Belgia 3,3 2,6 4,4

Canada 2,4 2,9 2,2

Tyskland 2,3 2,9 2,4

Irland 4,8 m M

Nederland 3,3 3,3 4,3

New Zealand 2,1 2,8 2

Polen 5,8 6,6 M

Sverige 2,2 2,8 2,6

Sveits 4,3 4,3 5,6

Storbritannia 2,9 3,3 3,1

USA 3,3 3,6 4,6

13. For en nærmere beskrivelse vises det til Association of European Universities (CRE) som 
i 1997 utformet en rapport om hvordan høgre utdanning ville være i 2010. Grunnlaget for 
rapporten var en spørreundersøkelse blant europeiske universitetsrektorer.
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Kapittel 4   
Høgre utdanning og verdiskapning

4.1 Innledning

I et økonomisk perspektiv er utgifter til utdanning en investering i oppbygging
av menneskelig kapital. Dette er investeringer som kan bidra til økonomisk
vekst, høyere produktivitet, personlig og sosial utvikling, samt redusere sos-
iale forskjeller. Andelen av de totale økonomiske ressursene som brukes til
utdanning, er derfor blant de sentrale beslutningene som må fattes i ethvert
land av sentrale myndigheter, private bedrifter, studenter og deres familier.

Offentlige utgifter til utdanning utgjorde 6,8 pst. av bruttonasjonalproduk-
tet (BNP) i 1995. Tilsvarende gjennomsnitt for OECD-området var i samme
periode 4,9 pst. 14 Offentlige og private utgifter til  høgre utdanning utgjorde i
1995 1,3 pst. av BNP, det samme som OECD-gjennomsnittet. Investeringer i
kunnskapskapital utgjør minst 10 pst. av BNP i de aller fleste OECD-land når
en inkluderer offentlige og private utgifter til utdanning på alle nivåer, samt
bedrifters og privatpersoners utgifter til etter- og videreutdanning. 15

Dette store omfanget reiser viktige politiske spørsmål i forhold til mål for
volumet på den samlede utdanningsvirksomheten, hvordan ressursene bør
fordeles mellom ulike typer av utdanning, for eksempel barneskole eller
høgre utdanning, og hvordan kostnadene bør fordeles mellom individer, bed-
rifter og offentlige myndigheter.

Ved siden av å være den sentrale kilden til kunnskap og forskning er
utdanningsinstitusjonene av stor lokal og regional betydning. Institusjonene
har direkte økonomiske ringvirkninger på linje med annen næringsvirksom-
het fordi de ansatte og studentene fungerer som inntektsanvendere, og insti-
tusjonene selv står for betydelige varekjøp som delvis dekkes lokalt. I et bred-
ere perspektiv spiller de høgre utdanningsinstitusjonene en sentral rolle for
den økonomiske utviklingen lokalt og i regionene. Dette skjer for det første
ved at institusjonene er viktige bidragsytere for kompetanseheving og
teknologioverføring til etablert næringsliv, og for det andre via knoppskyting
av nye bedrifter. I tillegg kommer at de høgre utdanningsinstitusjonene er
arbeidsplasser for høyt utdannede mennesker og er med å påvirke flyttemøn-
steret.

14. OECD (1998): Education at a Glance - OECD Indicators.
15. The OECD Observer No. 212 June/july 1998.
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4.2 Privat- og samfunnsøkonomisk betalingsvilje for høgre utdanning og 
forskning 16

Etterspørsel etter utdanning
I et økonomisk perspektiv er utdanning en investering. I likhet med invester-
inger i annenkapital innebærer investering i kunnskapskapital umiddelbare
kostnader som gir opphav til framtidig avkastning. Kostnadene ved å ta utdan-
ning er i stor grad økonomiske: tapt arbeidsfortjeneste i studietiden, eventu-
elle studieavgifter og direkte utgifter til studiemateriell, fratrukket eventuelle
stipendier og subsidierte studielån. På inntektssiden kommer det at lengre
utdanning gjerne gir høyere lønn og flere valgmuligheter i yrkeslivet. Lengre
utdanning gir også en delvis forsikring mot arbeidsløshet idet både sannsyn-
ligheten for å bli rammet - og varigheten på en eventuell arbeidsledighetsperi-
ode - er mindre jo høyere utdanning personen har.

Det at det er den totale avkastningen - både av materiell og immateriell
karakter - som er av betydning for valget av utdanning - og ikke en enkelt
komponent som for eksempel lønn - innebærer at det via markedsmekanis-
mene blir en viss sammenheng mellom de enkelte komponentene. Når mange
velger å utdanne seg, blir konkurransen om de attraktive jobbene større. Der
tilstrømningen til et fag er stor - for eksempel fordi mange finner det spesielt
interessant, eller fordi det gir høy status - vil avkastningen i form av lønn og
karrieremuligheter bli tilsvarende presset ned. Det faktum at «utdanning ikke
lønner seg« - ut fra en snever, pengemessig betraktning - er derfor ikke nødv-
endigvis uttrykk for at noe er galt.

Det er allikevel flere grunner til at den subjektive avkastningen ikke
fanger opp alle de samfunnsmessige aspektene ved høgre utdanning. For det
første bærer studentene normalt ikke kostnadene ved utdanningen. Eventu-
elle studieavgifter er som regel langt lavere enn lærestedenes reelle kost-
nader. Dessuten mottar mange studenter stipender og subsidierte studielån.
For det andre avspeiler ikke alltid lønningene for de ferdig utdannende den
fulle verdien av utdanningen. I Norge har vi en relativt sammenpresset lønns-
struktur sammenliknet med mange andre land, og den lønnsmessige gev-
insten av høgre utdanning er relativt sett lavere enn i flere andre land. For det
tredje fungerer utdanning som en sorteringsmekanisme i arbeidsmarkedet -
som et signal om uobserverbare kvaliteter ved arbeidssøkerne.

Listen ovenfor er ikke uttømmende, men den viser at det ikke nødven-
digvis er overensstemmelse mellom den privatøkonomiske og den sam-
funnsøkonomiske avkastningen av utdanning. Det som ikke er klart, er hvor-
vidt de privatøkonomiske incitamentene er for sterke eller for svake. Med hen-
visning til de tradisjonelt små lønnsforskjellene i Norge, har mange argumen-
tert for at de privatøkonomiske incitamentene til å ta høgre utdanning ikke er
tilstrekkelig sterke. Det er et faktum at den rent økonomiske avkastningen
innenfor flere fag er liten eller negativ. Det er flere grunner til at folk likevel
tar høgre utdanning, og ikke alle er fordelaktige fra et samfunnsmessig
synspunkt. Det faktum at høgre utdanning er så sterkt subsidiert - kombinert

16. Avsnittet er basert på Nils Henrik Mørk von der Fehr og Karl Ove Moene (1999): Univer-
sitetene. Rapport utarbeidet på oppdrag fra utvalget.
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med den statuseffekten som mange søker - gjør at det kan stilles spørsmål ved
om for mange tar høgre utdanning.

Etterspørsel etter forskning
Forskning er etterspurt fra mange hold. En betydelig del av forskningen skjer
på oppdrag fra offentlige og private aktører, som har behov for å få besvart et
konkret spørsmål eller belyst en bestemt problemstilling. Mange private bed-
rifter driver selv omfattende forskning i egen regi, men kjøper også tjenester
fra eksterne forskningsinstitusjoner. I tillegg til den finansieringen som er
direkte avledet av etterspørselen etter forskningsresultater, gis det også
midler til forskning i form av gaver.

I hvilken grad disse typene av etterspørrere kunne uttrykke det «virke-
lige« samfunnsmessige behovet for forskning, og i hvilken grad det er nødv-
endig å supplere med politisk/demokratisk bestemte tildelinger (subsidier) til
forskning, avhenger av hvilken type forskning det er snakk om. Noen typer
forskning er av en slik karakter at den egner seg godt for omsetning i vanlige
markeder. Andre typer forskning kan neppe oppnå tilstrekkelig finansiering
dersom en skal basere seg utelukkende på den direkte etterspørselen etter
forskningsresultater.

Mye av forskningen retter seg mot vel definerte, avgrensede problemstill-
inger der det er mulig med stor grad av sannsynlighet på forhånd å angi hvor-
vidt problemet har en løsning. Forskningen er i stor grad anvendelse av etab-
lert innsikt og kjente metoder, der problemet først og fremst består i å avklare
særlige forhold ved det fenomenet som studeres. Eksempler kan være utprøv-
ing av nye materialer, kartlegging av naturlige forekomster eller effektivitets-
studier i en bestemt organisasjon. I slike tilfeller er nytten av forskningsresul-
tatene gjerne avgrenset til en definert gruppe individer, et selskap eller en
organisasjon. Slik forskning er i stor grad oppdragsfinansiert og klarer seg for-
modentlig godt på den måten. Det finnes et stort antall institusjoner - både pri-
vate og offentlige - som tilbyr slike tjenester.

Andre typer forskning kan ha større vanskeligheter med å oppnå til-
strekkelig finansiering uten offentlige subsidier. Dette gjelder særlig der det
er et betydelig innslag av
– asymmetrisk informasjon mellom forskere og brukere 17

– forskningsresultater med karakter av kollektive goder
– usikkerhet om hvilke resultater som kan komme ut av forskningen

Det er vanlig å anta at slike forhold skaper problemer for finansieringen av
enkelte nye produkter. Patentlovgivning og beskyttelse av opphavsrett er
institusjonelle ordninger som i alle fall et stykke på vei kan løse problemet. I
andre tilfeller er det vanskelig å se at slike ordninger er tilstrekkelige. Det
gjelder særlig forskning som er ment å gi allmenn innsikt til opplysning av for
eksempel politisk debatt. Her opptrer de demokratiske institusjonene som
agenter på vegne av kollektivet. Så lenge de demokratiske institusjoner fun-
gerer - i den forstand at de representerer de bredere samfunnsinteressene på
en rimelig måte - vil disse institusjonene kunne etterspørre forskning som er

17. Det vil si en situasjon der partene har ulik informasjon.
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avledet av kollektive behov. Her er det altså ikke snakk om offentlige subsidier
som sådan, men om kollektivets etterspørsel etter forskningsresultater kana-
lisert gjennom demokratiske eller offentlige organer.

4.3 Sammenhengen mellom høgre utdanning og forskning og økonomisk 
vekst

Fra industrien er det kjent at varer og tjenester blir produsert ved hjelp av kap-
ital og arbeidskraft. På bedriftsnivå er det rimelig å anta at kapital og arbeidsk-
raft blir effektivt utnyttet slik at kostnadene blir minimert og profitten maksim-
ert. Den såkalte nyklassiske vekstteorien forutsetter at dette også er tilfellet
for hele økonomien. Den nyklassiske teorien sier at et lands samlede verdis-
kapning avhenger av tilgangen på arbeidskraft og realkapital. 18 Under gitte
betingelser leder modellen fram til at langvarig økonomisk vekst krever
teknologisk framgang. Dette skyldes en forutsetning om at det er avtakende
utbytte i produksjonsfaktorene som kan akkumuleres. Det vil si at en økning
i arbeidskraft- eller realkapitalinnsatsen gir produksjonsgevinst, men at denne
økningen er avtakende og vil på et tidspunkt stoppe opp. Nyklassisk vekstteori
identifiserer slik den viktigste kilden til langsiktig økonomisk vekst - teknolo-
gisk framgang - men teorien sier ikke noe om de  prosessene som leder til
teknologisk framgang. Den fundamentale kilden til økonomisk vekst er altså
uforklart, eller  eksogen, i nyklassisk vekstteori.

Nyere teori for økonomisk vekst er kjennetegnet for det første ved at den
eksplisitt modellerer de mekanismene som fører til teknologisk framgang
gjennom vekst i økonomiens produktive kunnskap. Det er vanlig å si at denne
teoriretningen oppstod tidlig på 1980-tallet. 19 Sentralt for utviklingen av den
nye vekstteorien var blant annet store avvik mellom beregninger foretatt med
den tradisjonelle teorien på henholdsvis realkapitalens og arbeidskraftens
grenseproduktivitet, og de faktisk observerte andelene av inntekten. 20 Kapi-
talen viste seg altså å være mindre viktig for økonomisk vekst enn det den
tradisjonelle teorien skulle tilsi.

Nyere vekstteori er for det andre kjennetegnet ved at en har forsøkt å mod-
ellere  positive indirekte virkningerav høgre utdanning (se senere avsnitt). Selv
om det ikke er selve utdanningsvirksomheten som er tillagt størst vekt, så har
de høgre utdanningsinstitusjonene en sentral rolle gjennom produksjon av
forskning som frambringer ny kunnskap, og uteksaminering av kandidater.
Det kan pekes på to hovedretninger for den nye vektstteorien:
1. vekstmodeller der utdanningssektoren produserer kunnskapskapital for

bruk i vareproduksjonen 21

2. modeller der  akkumulering av kunnskapskapital gjennom utdanning i vid

18. Robert M. Solow (1956): «A Contribution to the Theory of Economic Growth«, Quarterly 
Journal of Economics, 70, 65-94.

19. Det ble imidlertid gjort flere tidligere forsøk på å lage modeller for økonomisk vekst der 
den teknologiske framgangen ble endogent bestemt, og en rekke av de sentrale mekanis-
mene i de nye vekstmodellene bygger på ideer som har eksistert lenge.

20. Mankiw, Romer og Weil (1992) estimerte for eksempel kapitalens andel til 60 pst., mens 
den observerte andelen var om lag 25-30 pst. Gregory N. Mankiw, David Romer og D. N. 
Weil (1992): «A contribution to the emprics of economic growth«,  Quarterly Journal of 
Economics, 107, 407-437.
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forstand er en kilde til økonomisk vekst. I disse modellene er det en stadig
forbedring av kvaliteten på arbeidskraften som er av betydning 22

Ifølge den førstnevnte teoriretningen er det selve  nivået på kunnskapskapi-
talen som har betydning for den økonomiske veksten. Dette er modeller som
betrakter kunnskapskapital som en fundamental forutsetning for teknologiske
forbedringer, enten de skjer gjennom innovasjon, imitasjon eller implementer-
ing av nye produksjonsmetoder. Økonomier med en høyt utdannet
arbeidsstyrke vil vokse raskere fordi de vil være teknologisk mer avanserte.
Ny teknologi er ikke bare direkte produktivitetsfremmende, men har også en
dynamisk komponent ved at den erfaringen man vinner ved å utvikle og imple-
mentere ny teknologi, øker økonomiens kunnskapsbase. Slik kan veksten bli
selvforsterkende.

I den andre teoriretningen er det akkumulering av kunnskapskapital som
driver den økonomiske veksten ved at mer utdanning skaper en mer produk-
tiv arbeidsstyrke. Kunnskapskapital betraktes her som en produksjonsfaktor
på lik linje med alle andre produksjonsfaktorer. Økonomier med en bedre
utdannet arbeidsstyrke vil ha et høyere inntektsnivå, og økonomier med høy-
ere vekstrate i kunnskapskapitalen vil oppleve sterkere økonomisk vekst.

Selv om kunnskapskapital skaper vekst i begge modellene ved å øke
«læreevnen», er det viktige forskjeller. I den førstnevnte spesifiseringen er det
beholdningen av kunnskapskapital som skaper vekst i økonomien fordi utdan-
net arbeidskraft gjør det mulig å ta i bruk ny teknologi raskere. I den andre er
det  veksten i kunnskapskapital som bidrar til økonomisk vekst fordi
kunnskapskapital blir betraktet som en ordinær produksjonsfaktor.

Det er imidlertid ikke slik at den ene utelukker den andre.
4.3.1 Eksterne effekter av høgre utdanning og forskning

I diskusjoner om forskning og utdanning og økonomisk vekst nevnes ofte
eksterne virkninger av kunnskap. Det har sammenheng med at kunnskap er
karakterisert ved tre viktige forhold som ikke gjelder for helt «private« goder.
Det er for det første at kunnskap er ikke-rivaliserende. Når kunnskap er
utviklet, kan mange ta den i bruk uten at den forringes. Det er både «bra« og
«dårlig«. Siden kunnskap er ikke-rivaliserende, åpner utviklet kunnskap for at
mange får tilgang til den. Dette er den positive eksterne virkningen. Imidlertid
vil ikke private produsenter av kunnskap ta hensyn til de positive virkningene
av kunnskap. Det klassiske resultatet for goder med positive eksterne
virkninger er at det blir produsert for lite av dem uten offentlig inngripen.

For det andre er kunnskap kjennetegnet ved at den ofte er komplementær.
Når noen har utviklet kunnskap på ett felt, åpnes dører for utvikling av
kunnskap på beslektede felter. Alternativt kan en ny ide eller et nytt produkt
øke lønnsomheten av å løse et problem knyttet til beslektede og komple-
mentære produkter. Et eksempel er mobiltelefon og internett.

21. Paul M. Romer (1990): «Endogenous Technological Change«,  Journal of Political Econ-
omy, 98, 71-102 og Richard R. Nelson og Edmund S. Phelps (1966): «Investment in 
Humans, Technological Dif fusions, and Economic Growth«,  American Economic Review, 
61, 69-75.

22. Robert E. Lucas (1988): «On the Mechanics of Economic Development«, Journal of Mon-
etary Economics, 22, 3-42.
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For det tredje er kunnskap kumulativ. Videreutvikling av kunnskap byg-
ger ofte på allerede eksisterende kunnskap. Dagens løsninger kan være
utgangspunktet for morgendagens nyvinninger. Utviklingen fra den første
transistoren som kom i 1947 og fram til dagens nye mikroprosessorer, er et av
mange eksempler på en slik trinnvis, kumulativ utviklingsprosess.

Når private personer og bedrifter skal bestemme hvor mye ressurser som
skal brukes på kunnskapsutvikling, vil de ta utgangspunkt i sin egen avkast-
ning og bestemme det optimale volumet ut fra privatøkonomiske vurderinger.
Imidlertid er det knyttet en ytterligere gevinst for samfunnet gjennom positive
eksterne effekter som disse bedriftene og privatpersonene ikke tar hensyn til
i sin vurdering. Det vil si at den samfunnsøkonomiske avkastningen er høyere
enn den privatøkonomiske. Kunnskap og forskning kan derfor bli produsert i
et omfang som er mindre enn det optimale, hvis incitamentene utelukkende
skal baseres på privatøkonomiske lønnsomhetsmotiver. Dette kan blant annet
lede til at det er mer hensiktsmessig å satse på et offentlig utdanningssystem
fordi private bedrifter vil investere mindre enn det samfunnsøkonomisk opti-
male i denne typen opplæring.

4.4 Beregninger av avkastningen av høgre utdanning

4.4.1 Vekstregnskapsberegninger

En metode som har vært benyttet for å anslå utdanningens betydning for
økonomisk vekst, er såkalt vekstregnskap. 23 Vekstregnskapet er et forsøk på
å tilbakeføre vekst i produksjonen til endringer i innsatsen av en rekke
produksjonsfaktorer eller til kvalitative forhold knyttet til disse. Hovedideen
er å dele opp produktivitetsveksten i bidrag fra ulike kilder som kapital og
arbeidskraft. Innenfor en modellramme der sammenhengen mellom utdan-
ning og økonomisk vekst primært er knyttet til  akkumulasjon av
kunnskapskapital, kan vekstregnskapsberegninger si noe om utdanningens
bidrag til den økonomiske veksten. 24

Studier av norsk økonomi finner et beskjedent vekstbidrag fra utdanning.
Hægeland (1997) analyserer utdanningens bidrag til veksten i en del norske
næringer fra 1972-1990. En kilde til vekst som identifiseres, er arbeidskraft-
innsatsen. Anslag viser at endret utdanningssammensetning har bidratt til
knappe 9 pst. av veksten i produksjon per timeverk i norsk industri i denne
perioden. Sammenliknet med liknende undersøkelser i store europeiske land
viser disse analysene at Norge ikke skiller seg vesentlig ut når det gjelder vek-
stbidraget fra arbeidskraftkvalitet. Blant G7-landene skiller USA og Canada
seg ut med store vekstbidrag fra endret arbeidskraftkvalitet, primært som
følge av økt utdanningsnivå.

Vekstbidraget av økt arbeidskraft i Norge kan synes beskjedent i lys av de
store utdanningsinvesteringene som har funnet sted fra 1960-tallet og fram til

23. Vekstregnskap er grovt sagt et økonometrisk anslag på statistiske sammenhenger mel-
lom produksjonsvekst på bedrifts-, industri- eller nasjonalt nivå og endringer i innsatsen 
av en rekke produksjonsfaktorer.

24. For en detaljert diskusjon av forutsetninger og beregningsmetoder henvises det til Torb-
jørn Hægeland (1997): «Hvor mye bidrar økt utdanning til økonomisk vekst?«,  Norsk 
Økonomisk Tidsskrift, 111, 93-120, 1997.
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i dag. Både i forhold til bidraget fra andre produksjonsfaktorer og i forhold til
arbeidskraftkvalitetens bidrag i en rekke andre land. Det er ikke opplagt at en
ut fra dette kan trekke den slutning at utdanning har bidratt lite til økonomisk
vekst. I Norge er lønnsforskjellene knyttet til utdanning relativt lave. En stor
del av økningen i arbeidsstyrkens utdanningsnivå er blitt fanget opp av
offentlig sektor og tjenesteytende næringer. Over 80 pst. av alle med høgre
utdanning jobber nå i disse sektorene. 25 De er ikke med i studiene over, og
dette er næringer der det er vanskelig å måle produktiviteten. Vekstregn-
skapsberegningene sier en god del om effektene av endret utdanningssam-
mensetning på produktiviteten, men en skal altså være forsiktig med å trekke
den konklusjonen at utdanning har bidratt lite til økonomisk vekst i Norge.
Beregningene gir heller ikke støtte til det motsatte synet.
4.4.2 Individuell avkastning av høgre utdanning

Ikke-økonomiske motiver for å ta utdanning er viktige for den enkeltes utdan-
ningsvalg. Likevel er det åpenbart at økonomisk avkastning er en viktig
drivkraft bak enkeltindividers valg. Analyser av individuell avkastning har der-
for utdanningspolitisk interesse, og en overordnet målsetting må være å
stimulere den enkelte til å gjøre et «samfunnsøkonomisk optimalt« utdan-
ningsvalg.

En måte arbeidsmarkedet gir signaler til ansatte på om å utvikle og ved-
likeholde et passende kunnskapsnivå, er gjennom lønnsforskjeller, spesielt
gjennom å høyne lønnsnivået for personer som har fullført ytterligere utdan-
ning. Interessen for å skaffe seg høgre utdanning kan ses på som en invester-
ing i kunnskapskapital. Lønnsforskjeller er blant annet et mål på de økono-
miske incitamentene for å investere i høgre utdanning i et land.

En gjennomgang av norske empiriske studier av utdanningseffekter på
lønn eller inntekt i Norge viser et relativt ensartet bilde, der et ekstra års
utdanning i gjennomsnitt gir mellom 4,5 og 6 pst. høyere inntekt. 26 Det synes
å være enighet om at utdanningseffektene er svært like for kvinner og menn.
Det er store variasjoner mellom sektorer, men et gjennomgående trekk er at
avkastningen av utdanningen er høyere i privat sektor enn i offentlig sektor.
Inntektseffekten av utdanning har vært relativt stabil i Norge fram til begyn-
nelsen av 1990-tallet, men enkelte studier peker på at inntektsforskjellene mel-
lom utdanningsgruppene i privat sektor har økt på 1990-tallet.

Systemet for lønnsfastsettelsen kan ha en del å si for størrelsen på lønns-
forskjellene. I motsetning til tendensen i vestlige land mot en mer desentrali-
sert lønnsfastsettelse, er lønnsfastsettelsen i Norge relativt sentral, noe som
kan ha betydning for at lønnsforskjellene her er relativt små og stabile.
4.4.3 Flerlandsanalyser av sammenhengen mellom kunnskapskapital og 

vekst

Det er flere mulige effekter ved utdanning som ikke fanges opp innenfor ram-
men av et vekstregnskap. I de senere årene har det blitt publisert en lang
rekke økonometriske analyser av de faktorene som kan påvirke økonomisk

25. Norges forskningsråd 1997.
26. Oddbjørn Raaum (1999):  Inntektseffekter av utdanning i Norge - en litteraturoversikt. 

Arbeidsnotat 2/1999, Frischsenteret. Arbeidsrapporten er trykt som vedlegg til NOU 
1999: 33  Nyttige lærepenger - Om utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen.
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vekst og velstandsnivå i et land. Analysene baserer seg gjerne på datamateri-
ale for et stort antall land og inkluderer en rekke variabler og indikatorer for
forhold som kan tenkes å påvirke den økonomiske veksten, deriblant
arbeidsstyrkens utdanningsnivå og investeringer i utdanning. Innenfor dette
rammeverket kan en i prinsippet få identifisert en totaleffekt av utdanning på
økonomisk vekst, men det er vanskelig å løse opp en slik estimert totaleffekt i
dens enkelte bestanddeler. Det er heller ikke uten videre opplagt at kau-
saliteten går fra utdanning til økonomisk vekst. Dersom det å ta utdanning
ikke bare er en investering, men også har et element av konsum i seg, vil et
høyere inntektsnivå normalt føre til større etterspørsel etter utdanning. 27

Økonomisk vekst kan også føre til høyere avkastning på utdanningsinvester-
inger, og dermed til at individer tar mer utdanning.

Blant slike flerlandsstudier er Benhabib og Spiegel (1994) særlig interes-
sant fordi de analyserer  hvordanutdanning påvirker økonomisk vekst. 28 Med
utgangspunkt i de to teoriretningene som nevnes i avsnitt 4.3, gir analysen
mest støtte til hypotesen om at en økonomi med mer kunnskapskapital vil
være mer innovativ, og at en økonomi med mye kunnskapskapital lettere vil ta
i bruk ny tekonologi. 29 Hovedresultatene i denne analysen stemmer også
godt overens med andre funn i litteraturen som bruker flerlandsregresjoner til
å analysere hvilke faktorer som er viktige for økonomisk vekst; flere finner at
økt utdanningsnivå bidrar relativt lite til økonomisk vekst, men at  selve utdan-
ningsnivåethar mye å si for inntektsnivå og vekst.

I tillegg til forklaringer basert på økonomisk teori har det vært framsatt
flere andre forklaringer på at  økt utdanning synes å bidra lite til økonomisk
vekst. En mulig forklaring er målefeil. Selv om det har vært lagt ned et stort
arbeid i å skaffe fram internasjonalt sammenliknbare data for utdanningsnivå,
begrenser dataene seg stort sett til å måle antall skoleår. Datakvaliteten vari-
erer dessuten sterkt mellom land. I tillegg er det til dels store forskjeller mel-
lom ulike lands utdanningssystemer, både med hensyn til hva som studeres
og hvor mye ressurser som brukes, slik at hva som faktisk læres i løpet av et
gitt antall skoleår, kan være svært forskjellig fra land til land. En annen mulig
forklaring på hvorfor økt utdanning synes å bidra lite til økonomisk vekst, er
også knyttet til måleproblemer. For eksempel er økningen i arbeidsstyrkens
generelle utdanningsnivå i mange land blitt fanget opp av offentlig sektor og
tjenesteytende næringer. Dette er næringer der det er vanskelig å måle
produksjon og produktivitet, og i mangel av tilfredsstillende produksjonsmål
beregnes ofte disse næringenes bidrag til nasjonalproduktet fra kost-
nadssiden. Eventuelle produktivitetsforbedringer reflekteres da ikke i data-
materialet, og dette kan i høy grad påvirke resultatene.

27. Forutsetter at godet utdanning er et såkalt normalt gode som er karakterisert ved at 
etterspørselen etter godet øker når inntekten øker.

28. Jess Benhabib og Mark M. Spiegel (1994): «The role of human capital in economic devel-
opment. Evidence from aggregate cross-country data«,  Journal of Monetary Economics, 
34, 143-173.

29. Paul M. Romer (1990): «Endogenous Technological Change«,  Journal of Political Econ-
omy, 98, 71-102. Richard R. Nelson og Edmund S. Phelps (1966): «Investment in Humans, 
Technological Diffusions, and Economic Growth«,  American Economic Review, 61, 69-75.
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4.4.4 Oppsummering

Økonomisk teori peker på to hovedmekanismer for hvordan utdanning kan
påvirke økonomisk vekst. For det første har et høyt  utdanningsnivå betydning
for den økonomiske veksten, og for det andre er det akkumulasjon av
kunnskapskapital som driver den økonomiske veksten ved at arbeidsstyrken
får mer utdanning og blir mer produktiv.

De empiriske studiene gir mest støtte til den første mekanismen, det vil si
til tilnærming til blant andre den amerikanske økonomen Paul Romer. Romer
legger vekt på utdanningens betydning for vekstprosessen fordi teknologisk
framgang avhenger av utdannet arbeidskraft som har et komparativt fortrinn
i å utvikle og håndtere ny teknologi. Utdannet arbeidskraft er derfor også mer
omstillingsdyktig fordi den lettere kan lære nye ferdigheter som er svært vik-
tig når stadig nye teknologiske endringer medfører omstillinger for de
ansatte. «Høyt utdannet« er imidlertid ikke synonymt med «akademisk utdan-
net«, og industriell utvikling avhenger like mye av dyktige fagarbeidere som
av akademikere. Empiriske studier peker i retning av at utdanning er en viktig
faktor bak økonomisk vekst, og at dette særlig er knyttet til teknologiske
endringer.

Det at utdanning kan fremme økonomisk vekst, er allikevel ikke et argu-
ment for at det offentlige skal spille noen rolle i utdanningssektoren. Bare der-
som en uregulert utdanningssektor ikke får et samfunnsøkonomisk optimalt
omfang, og offentlig inngripen kan bøte på dette, vil offentlige tiltak virke vek-
stfremmende. De positive virkningene som er knyttet til kunnskapsutvikling,
representerer en markedssvikt i form av at den enkelte ikke blir kompensert
for alle gevinstene som er knyttet til vedkommendes investering. Kunnskap-
sutvikling betraktes som et felles gode, og det er i første rekke høyt utdannet
arbeidskraft som er involvert i denne prosessen. Dette gir i prinsippet
grunnlag for bruk av offentlig virkemidler som stimulerer utdanning og for-
skning, men selv om det på prinsipielt grunnlag er enkelt å rettferdiggjøre
offentlig inngripen, er det mer komplisert i praksis. Alle indirekte effekter som
er knyttet til kunnskapsutvikling, er ikke nødvendigvis positive, og mulige
indirekte effekter kan bli internalisert i markedet uten offentlig inngripen.
Slike indirekte effekter er dessuten vanskelige å identifisere og kvantifisere
empirisk.

I de fleste land spiller imidlertid myndighetene en sentral rolle i utdan-
ningssektoren. Dette gjelder særlig grunnutdanning, men også høgre utdan-
ning. Det er flere viktige argumenter for et offentlig engasjement enn de som
følger av teorien for økonomisk vekst. Fordelingspolitiske argumenter er vik-
tige, og utdanningssektoren blir dessuten ofte sett på som viktig når det
gjelder å bevare og videreutvikle landenes nasjonale kulturarv. Likevel er det
et langt sprang fra å påpeke at offentlig inngripen kan være hensiktsmessig til
å kunne si om dagens utdanningspolitikk er «optimal«. Det er flere grunner til
dette. For det første er det vanskelige å identifisere og tallfeste indirekte
virkninger. For det andre er den privatøkonomiske avkastningen av utdanning
også vanskelig å tallfeste. For det tredje må offentlige midler til utdan-
ningssektoren finansieres gjennom skatter. I en såkalt nest best situasjon, der
det ligger begrensninger på hva slags type skatteinstrumenter som kan tas i
bruk, og der det også er andre offentlige tiltak som finansieres gjennom skat-
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ter, har selve finansieringen av utdanningspolitikken kostnader i form av
effektivitetstap. Å tallfeste slike kostnader er krevende, men ikke umulig.

Sammenlikninger av vekstregnskapsberegninger mellom land indikerer
at endret utdanningssammensetning har hatt relativt liten betydning for økon-
omisk vekst i Norge, selv om Norge er blant de landene som har hatt den
sterkeste økningen i gjennomsnittlig utdanningsnivå de siste tiårene. Små
lønns- og produktivitetsforskjeller mellom utdanningsgrupper i Norge sky-
ldes ikke nødvendigvis at de høyt utdannede har lav produktivitet i forhold til
andre land. Det kan like gjerne skyldes at de lavt utdannede har høy produk-
tivitet. Trolig reflekterer den sammenpressede lønnsstrukturen begge disse
effektene. Et typisk anslag for avkastningen av ett års utdanning er 5 pst., noe
lavere enn tilsvarende tall fra utenlandske studier. Endringene i etter-
spørselen etter ulike typer arbeidskraft i Norge samsvarer godt med OECD
for øvrig. Den betydelige økningen i tilbudet av høyt utdannet arbeidskraft i
Norge på 1980-tallet kan imidlertid ha bidratt til å holde lønnsforskjellene kny-
ttet til utdanning stabile.

4.5 Betydningen av universitetsforskning for økonomisk vekst

Mye av litteraturen som finnes på dette feltet, baserer seg på amerikanske
data, og er i stor grad opptatt av naturvitenskapelig forskning. For Norges ved-
kommende viser en rekke teknologihistoriske casestudier betydningen av
enkeltforskere fra Norges tekniske høgskole og en del statlige forskningsin-
stitutter for framveksten av den norske elektronikk- og dataindustrien. 30 Det
er også vist til at vesentlig teknologioverføring fra utlandet skjedde gjennom
forskere som vendte hjem etter lengre utenlandsopphold. finner for øvrig at
de frittstående forskningsinstituttene i dag spiller en viktigere rolle som
samarbeidspartnere for nyskapende norske bedrifter enn universiteter og
høgskoler.

Teknologi og naturvitenskap er de fagområdene som har størst direkte
innvirkning på produktivitetsveksten i næringslivet, og dette forklarer hvorfor
økonomene primært har interessert seg for slike forskningsinvesteringer. I
forhold til en debatt om offentlige forskningsinvesteringer må det imidlertid
framheves at det også er på disse fagområdene næringslivet selv har de
sterkeste incentivene til å investere i forskning. Siden vekstimpulsene fra sam-
funnsvitenskapene og humaniora i de fleste tilfeller må komme mer indirekte
via for eksempel en bedre næringspolitikk, en bedre organisert offentlig sek-
tor, lavere kriminalitet eller bedre kulturtilbud, er det vanskeligere å kvantifis-
ere verdien av forskning og utdanning på disse feltene. I noen grad kan det
være interessant å synliggjøre den økonomiske verdien av slik forskning gjen-
nom nytte-kostnadsanalyser av konkrete prosjekter innenfor for eksempel
økonomi, pedagogikk, psykologi eller språk, men det at vitenskap har en dyp
kulturell dimensjon, tilsier at «vekstimpulser« alene ikke kan være retnings-
givende for kunnskapspolitikken.

30. Oppsummert i Olav Wicken (red.) (1994): Elektronikk-entreprenørene Studier av norsk 
elektronikkforskning og -industri etter 1945, Oslo.
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De empiriske studiene viser at investeringer i forskning i universitets- og
høgskolesektoren er av stor betydning for den økonomiske veksten på både
kort og lang sikt. Studiene indikerer at gjennomsnittsavkastningen er høy,
men så lenge marginalavkastningen ikke er kjent, er det vanskelig å bruke
funnene som en rettesnor for hvilket omfang framtidige investeringer bør ha.
Verdien av grunnforskning bør særlig trekkes fram. For det første kan det
påvises at seriøs grunnforskning som blir gjennomført ved sentrale institus-
joner og publisert i prestisjefylte tidsskrifter er av direkte verdi for
næringslivet. For det andre har grunnforskning stor indirekte verdi. Grunnfor-
skning av høy kvalitet er en nødvendig del av enhver forskerutdanning og
dermed nødvendig for at universitetene skal kunne forsyne næringslivet med
gode forskere. Videre kan egen forskning ofte være en forutsetning for å
forstå og nyttiggjøre seg andres forskningsresultater. De forskningsresul-
tatene som ligger til grunn for teknologiutviklingen i Norge, stammer i det alt
vesentlige fra utlandet, men nasjonal kompetanse som kan forstå, formidle og
anvende ny kunnskap, er ofte en forutsetning for at de skal gi opphav til vekst.
En annen lærdom man kan trekke av litteraturen om internasjonale eksterne
virkninger, er at deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid og internas-
jonale forskernettverk er noe som må oppmuntres. Hvis norske forskere ikke
har personlig kontakt med ledende forskere internasjonalt, vil overføringen av
forskningsresultater fra utlandet bli ineffektiv.

Skal universitetsforskning bidra til økonomisk vekst, må kunnskap ikke
bare absorberes av universitets- og høgskolesektoren, men også formidles til
næringslivet på en effektiv måte. Lokalt næringsliv kan nyttiggjøre seg univer-
siteter og høgskoler på flere måter. Det å ligge nær en høgre utdanningsinsti-
tusjon gir god tilgang på utdannet arbeidskraft, bedriftene bruke fagstaben
som konsulenter, det kan inngås forskningssamarbeid med institusjonene, de
ansatte få etterutdanning, og bedriftene kan trekke veksler på ressurser som
bibliotek, laboratorier og spesialutstyr. Den empiriske litteraturen indikerer
klart at høgre utdanningsinsitusjoner representerer en vekstimpuls for det
omkringliggende næringslivet, dette bekreftes også av NIBRs analyse av høg-
skolenes regionale betydning, se neste avsnitt.

En viktig innsikt fra den empiriske litteraturen er at de såkalte  akademiske
stjernenestår sentralt når nye høyteknologiske industrier vokser fram, og at
disse  stjernenes lokalisering langt på vei avgjør næringenes lokalisering.
Ellers tillegges ofte også små bedrifter en viktig rolle i kommersialiseringen
av nye forskningsresultater. Det er imidlertid ingen selvfølge at  akademiske
stjernerengasjerer seg som entreprenører, og forskernes muligheter for å kny-
tte bånd til næringslivet og ta ut gevinstene av sin kunnskap er derfor viktig
for næringsutviklingen. Dette er åpenbart et forskningspolitisk tema. Eksem-
pelvis synes det å være en trend blant amerikanske universiteter at man åpner
for mer hemmeligholdelse av forskningsresultater som er finansiert av private
aktører, og skillene mellom privat og offentlig forskning blir mindre tydelige.
Dette gjelder også grunnforskning, og man ser det best innenfor bioteknologi.
Det spesielle med bioteknologi er at avstanden mellom grunnforskning og
kommersielt verdifulle anvendelser er svært kort. I denne situasjonen har det
vist seg at forskerne ikke bare er opptatt av den ære og berømmelse som
tradisjonelt følger med vitenskapelige gjennombrudd, men at de også handler
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ut fra personlige profittmotiver. Det er ikke uvanlig at forskerne utsetter pub-
lisering av resultater inntil noe av den kommersielle gevinsten er tatt ut, og jo
større profittpotensial et prosjekt har, desto lavere er sannsynligheten for at
det vil innebære samarbeid på tvers av institusjonsgrenser. På denne måten
forhindrer forskerne at verdifull kunnskap spres til andre forskningsmiljøer.
Dette er åpenbart i strid med tradisjonelle idealer for universitetsforskning, og
man må gjøre en avveining mellom hensynet til ikke-kommersiell forskning
og spredningen av eksisterende kunnskap på den ene siden og sterkere incen-
tiver til anvendt forskning og næringsutvikling på den andre siden.

Kravet om større egeninntjening i universitetssektoren og dermed økt
vektlegging av anvendt forskning er også en del av denne debatten. Bekym-
ringen er at grunnforskningen og den langsiktige veksten kan bli skadeli-
dende. Det kan i den sammenheng understrekes at tett kontakt med
næringslivet ikke nødvendigvis er skadelig for grunnforskningen. Mange for-
skere rapporterer at konsulentvirksomhet og oppdragsforskning gir dem
ideer til nye grunnforskningsprosjekter, og innenfor bioteknologi har det vist
seg at artikler som toppforskere har skrevet mens de har jobbet i private bed-
rifter, har blitt mer sitert enn de artiklene de samme forskerne skrev før og
etter sine private engasjementer. Når det gjelder bioteknologi, er det dessuten
en fare for at de beste forskerne migrerer dersom det ikke legges til rette for
at de får utnyttet sin kompetanse på en måte som gjenspeiler verdien av den
kunnskapen de besitter.

4.6 Utdanningsinstitusjonenes betydning for regionene

4.6.1 Innledning

Hittil er det fokusert på enkeltindividenes avkastning av høgre utdanning, og
den samfunnsøkonomiske betydningen av investeringer i høgre utdanning og
forskning. Institusjoner innenfor høgre utdanning har i tillegg flere særtrekk
når det gjelder betydning for lokal næringsutvikling:
– Institusjoner innenfor høgre utdanning gir regionene sentre for kompet-

anse som kan bistå i problemløsning, kompetanseheving og utvikling av
ny virksomhet. Dette har betydning for regional næringsutvikling når det
gjelder tilføring av kompetanse til eksisterende næringer og utvikling av
nye næringer i regionen.

– Det å ha høgskole eller universitet i regionen kan gjøre det lettere å til-
trekke og holde på annen kompetansekrevende virksomhet.

– Det å ha høgskole eller universitet i regionen kan mobilisere flere til å ta
høgre utdanning, med de konsekvenser dette har for den enkeltes res-
surser og livsprosjekter.

– Det å ha universitet eller høgskole i regionen kan styrke det regionale til-
budet av høyt kvalifisert arbeidskraft. Økte muligheter for regionens
befolkning når det gjelder utdanning, kan imidlertid ha en motstridende
virkning; utdanning skaper mobilitet også i betydning av at arbeidstakere
blir bedre i stand til å ta arbeid andre steder. Positive regionale virkninger
av utdanning når det gjelder befolkningsutvikling, kan derfor ha sammen-
heng med hva slags type utdanninger som tilbys, og hva slags evne lokale
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næringer har til å ta i bruk utdannet arbeidskraft.
– Universiteter og høgskoler kan fungere som sosiale og kulturelle sam-

lingssteder, som gir nye impulser, skaper nettverk og spiller en viktig rolle
i den lokale offentligheten.

På lik linje med annen næringsvirksomhet skaper de høgre utdanningsinsti-
tusjonene arbeidsplasser og inntekter for kommuner og regioner. Dette
innebærer at slik virksomhet er ettertraktet i seg selv, noe som kan gi politiske
føringer for sentralisering og spredning av institusjonene.

Flere har påpekt at lokalisering av statlig virksomhet er ettertraktet av
lokale myndigheter og interessegrupper, men at den samtidig kan påvirke
næringsutviklingen i regionen i uheldig retning. En grunn til dette er at statlig
virksomhet kan legge beslag på nøkkelressurser som areal, høyt kvalifisert
arbeidskraft, som ellers kunne gitt grunnlag for annen næringsvirksomhet.
Spørsmålet er hvilke ressurser som er stedbundne, hvilke som er mobile, og
hvordan offentlig virksomhet påvirker tilgangen på disse ressursene. En
annen grunn er at offentlig virksomhet i stor grad er styrt av det som er poli-
tisk ønskelig. Det som er politisk ønskelig, har ikke nødvendigvis sammen-
heng med det som er ønskelig ut fra utvikling av lokale næringer. I tillegg kan
etablering av offentlig virksomhet i regioner erstatte annen næringsutvikling
ved at slik virksomhet blir tyngdepunktet for sysselsetting og avgjørende for
kommunenes skatteinntekter. Dette kan skape en situasjon preget av gjensi-
dig avhengighet som ingen ønsker:
– Lokalsamfunn blir økonomisk avhengige av at den offentlige virksom-

heten i deres region opprettholdes.
– Planleggingen av den offentlige virksomheten vanskeliggjøres ved at det

etableres relasjoner som ikke har direkte relevans til hvordan det er
ønskelig å drive den offentlige virksomheten. Det etableres med andre ord
politiske relasjoner mellom lokale myndigheter og andre offentlige myn-
digheter som kan gripe avgjørende inn i hvordan virksomheten organis-
eres.

For å få belyst noen av disse problemstillingene har Norsk institutt for by- og
regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra utvalget foretatt en analyse av høg-
skolenes regionale betydning. 31 Det som følger, bygger i stor grad på denne
rapporten.
4.6.2 Høgskolenes betydning som økonomisk aktivitet

Høgskolene har betydning for den regionale økonomien dels i kraft av sin
egen aktivitet, og dels i form av ringvirkninger som institusjonene fram-
bringer i andre deler av økonomien gjennom kjøp av varer og tjenester og ved
at inntekt som er opptjent i institusjonene, tilfaller husholdninger som i sin tur
etterspør varer og tjenester. I tillegg vil studentene bidra med kjøpekraft som
er finansiert dels privat, dels gjennom lån og stipender. Dette er en etterspør-
selsimpuls som tilføres regionen på grunn av utdanningsaktiviteten.

31. Bjørnar Sæter (red.), Peter Arbo, Jan Mønnesland, Knut Onsager, Kjetil Sørlie (1999):  
Høgskolenes regionale betydning. Rapport utarbeidet av NIBR på oppdrag fra utvalget. Rap-
porten er utgitt som NIBR Prosjektrapport 2000: 9.
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Av de syv høgskoleregionene som NIBR studerer, viser tabell 4.1 at insti-
tusjonene i Tromsø bidrar relativt mest til regionens økonomi. Dette skyldes
at Tromsø har både universitet og høgskole, samt at regionen har et lavere
økonomisk aktivitetsnivå enn de øvrige universitetsregionene.

Kilde: NIBR (1999): Høgskolenes regionale betydning. Prosjektrapport levert til utvalget

Alle institusjonene har en vareinnsats og et investeringsnivå på om lag det
samme nivået som institusjonenes lønnskostnader. Siden en høyere andel av
vareinnsatsen ofte leveres utenfra regionen, er det de ansattes og studentenes
kjøpekraft som skaper de største regionale etterspørselsvirkningene.

Beregnede regionale effekter
NIBR har beregnet effektene av høgskolene for den regionale økonomien ved
å anslå ringvirkningseffekter av høgskolenes egen aktivitet (gjennom
inntektskilde for lønnstakere og gjennom innkjøp av varer og tjenester) og av
den eksternfinansierte studentetterspørselen. De effektene som anslås, ses i
forhold til nivået på den regionale økonomien slik den er per 1998.

Den enkleste tolkningen av resultatene er at de viser hvor stor andel av
den regionale økonomien som er direkte og indirekte knyttet til høgskolevirk-
somheten. Analysen sier ikke noe om hva som ville skje om institusjonene
skulle bli nedlagt, men den sier noe om hvilke omstillingsbehov som ville bli
skapt i regionen.

Tabell 4.1: Høgskolenes aktivitetsnivå 1998 (i pst.)

Høgskoleregion Lønnskostnader, andel
av regionalt BN

Vareinnsats, invester-
inger, andel av region-

alt BNP

Årsverk, andel av
regional sysselsetting

Tromsø 5,7 3,9 5,6

Bodø 1,5 1,2 1,3

Molde 0,6 0,4 0,6

Volda 3,2 2,7 3,3

Bø-Notodden 2,8 2,4 2,8

Skien-Porsgrunn 0,3 0,3 0,4

Østfold 0,7 0,5 0,6

Tabell 4.2: Ringvirkninger av høgskolene, sysselsatte årsverk

Sysselsatte årsverk Østfold Skien-
Porsgrunn

Bø-Notod-
den

Volda Molde Bodø Tromsø

Høgskolen 321 127 302 212 123 305 1 703

Ringvirkninger 466 128 385 254 254 397 1 249

Sum 787 255 687 466 466 702 2 952

Pst. av regional sysselset-
ting

1,6 0,7 6,4 7,3 7,3 3,1 9,7

Multiplikator1 2,45 2,01 2,28 2,20 2,20 2,30 1,73
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1Multiplikator = Sum effekt som andel av høgskolens eget aktivitetsnivå

Kilde: NIBR (1999): Høgskolenes regionale betydning. Prosjektrapport levert til utvalget

1Multiplikator = Sum effekt som andel av høgskolens eget aktivitetsnivå

Kilde: NIBR (1999): Høgskolenes regionale betydning. Prosjektrapport levert til utvalget

Andelen av regionenes arbeidsplasser (målt i årsverk) som er direkte eller
indirekte høgskoleavhengige, varierer fra 0,7 pst. i Skien-Porsgrunn til 9,7 pst.
i Tromsø. For Tromsø, Volda og Bø-Notodden er det en ikke ubetydelig del av
regionens økonomiske aktivitet som er knyttet til høgskolevirksomheten.
Med unntak av Tromsø utgjør de positive ringvirkningene et større antall
arbeidstakere enn de høgskolene selv representerer.

Studentenes bidrag medfører at en høgskole vil få en langt sterkere økon-
omisk effekt for vertsregionen enn en annen type arbeidsplass av tilsvarende
størrelse. Mens en normalt finner multiplikatorer på nivå rundt 1,2-1,5 av
arbeidsplassetableringer, ligger nivåene her på 1,73 for Tromsø, og fra 2,0-2,5
for høgskoleregionene. Det vil si at ringvirkninger av høgskoleaktivitet nor-
malt er flere enn for øvrige arbeidsplasser.

Tabell 4.3 viser at virkningen på verdiskapningen i regionen i hovedtrekk
følger sysselsettingen, men den er gjennomgående større. Årsaken er i stor
grad knyttet til selve beregningsmåten; offentlig virksomhet får sitt BNP-
bidrag bestemt ut fra lønnskostnadene, mens for ringvirkningssektorene vil
verdiskapningen bestå av lønnskostnader og driftsresultat. Det gjør at for likt
lønnsnivå og en positiv profittrate vil BNP-multiplikatoren måtte bli høyere
enn sysselsettingsmultiplikatoren.

Ikke overraskende viser tallene at jo større høgskoleaktiviteten er, desto
større betydning vil høgskolen ha for den regionale økonomien. De relative
ringvirkningene viser at en får sterkere ringvirkningseffekt jo svakere arbeids-
markedet i regionen er. Dette er blant annet knyttet til at en større andel av
studentene ved få jobbmuligheter i regionen vil hente sine inntekter utenfor
regionen.

4.6.3 Høgskolene og regional innovasjon

Utdanning av kandidater er høgskolenes viktigste bidrag til regional næring-
sutvikling og innovasjon. Rekruttering av høgskolekandidater representerer
en viktig kanal for formidling av kunnskap fra høgskolene til regionalt
arbeidsliv. I tillegg har høgskolene en sentral rolle som knutepunkter for

Tabell 4.3: Ringvirkninger av høgskolene, andel av regionalt BNP

Andel (i pst.) av regional 
BNP

Østfold Skien-
Porsgrunn

Bø-Notod-
den

Volda Molde Bodø Tromsø

Høgskolen 0,7 0,3 2,8 3,2 0,6 1,5 5,7

Ringvirkninger 1,1 0,4 4,3 5,4 1,0 2,2 5,1

Sum 1,7 0,7 7,1 8,6 1,5 3,7 10,8

Multiplikator1 2,66 2,15 2,51 2,68 2,69 2,48 1,90
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teknologioverføring til nærings- og arbeidslivet, samt rollen som kompetan-
semiljø for nyskaping og entreprenørskap.

På 1990-tallet har det vært økt oppmerksomhet om universitetene og høg-
skolenes betydning for regional næringsutvikling. 32 Det har særlig vært en
hovedoppgave å lette tilgangen til disse kunnskapsmiljøene for de små og mel-
lomstore bedriftene i distriktene. Blant tiltak med sikte på å få dette til har
Norges forskningsråd etablert programmer som søker å styrke høgskolenes
rolle som knutepunkt for innovasjon og entreprenørskap i regionene. Pro-
grammene Regional utvikling SMB-Høgskoler (RUSH) og SMB-Kompetanse
er eksempler på det. NIBR har i sin utredning belyst teknologi- og knoppskyt-
ingsprosesser med fokus blant annet på universitets- og høgskolemiljøet i
Tromsø.

Regional fordeling og endringer i høgskolekompetansen
De fleste ansatte med høgre utdanning arbeider i byregioner. I perioden 1987-
1997 har det skjedd en markant kompetanseheving med en vekst på over 30
pst. av ansatte med høgre utdanning, samtidig som den totale sysselsettingen
gikk noe ned. Kompetansehevingen har imidlertid vært ujevn mellom
næringer, der den sterkeste relative veksten har funnet sted innenfor land-
bruk, fiske, lav-FoU-intensiv industri og privat service. Det betyr at den
formelle kompetansehevingen har kommet både typiske sentrums- og perifer-
inæringer til gode i perioden, selv om utgangspunktet har vært ulikt. Utviklin-
gen i perioden 1987-1997 viser at den regionale fordelingen av høgskoleko-
mpetanse holder seg relativt stabilt. NIBR finner en tendens til økt desentrali-
sert konsentrasjon innenfor fylker og landsdeler i hele landet.

Det er offentlig og privat service som er de store næringene for høgsko-
leutdannede med til sammen 86 pst. av alle ansatte med slik utdanning. Den
regionale fordelingen av offentlig og privat service er imidlertid ulik. Mens
betydningen av privat service øker med økende sentralitetsnivå er det omv-
endt for offentlig sektor hvis relative betydning øker markant med fallende
sentralitetsnivå. 33 Dette mønsteret er et generelt trekk ved offentlig og privat
sysselsetting, men det divergerende regionale fordelingsmønsteret mellom
sektorene forsterkes for ansatte med høgskoleutdanning. Offentlig sektor er
slik klart størst når det gjelder antall arbeidsplasser for høgskoleutdannede
nasjonalt, og denne betydning øker med fallende sentralitetsnivå.

Høgskolekandidatenes utdannings- og arbeidsteder - hva sier det om høgskolenes
regionale betydning?
Den viktigste formen for kunnskapsformidling fra høgskole til arbeidslivet er
som nevnt knyttet til utdanning av høgskolekandidater. En viktig begrunnelse
for å opprette høgskoler var nettopp at de skulle bidra til kompetanseutviklin-
gen i regionene gjennom å utdanne kandidater til regionalt arbeidsliv.

32. Se for eksempel St.meld. nr. 31 (1996-67) Om distrikts- og regionalpolitikken.
33. NIBR har tilordnet hver av de studerte høgskoleregionene en sentralitetskode. Denne er 

gitt ut fra avstand til nærmeste tettsted i kommunen, samt tettstedets størrelse. Hensik-
ten med å korrigere for sentralitet er at en ellers står i fare for å tilordne høgskolen effek-
ter som egentlig har med senterstørrelse å gjøre.
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Spørsmålet er om høgskolene utdanner kandidater til nærområdet eller til fjer-
nområder, og eventuelt til hvilke områder og næringer.

Høy andel regional egendekning er ikke noe mål i seg selv. En betydelig
egendekning er først og fremst en indikator for at høgskolen har utdanninger
som kommer til anvendelse i arbeidslivet i nærområdet, og man kan noe foren-
klet si at det er uttrykk for et gunstig samspill mellom utdanning og arbeidsliv
i regionen. I en del tilfeller har en små og fagspesifikke høgskoler, som utdan-
ner kandidater på prioriterte samfunnsområder nasjonalt, og der det lokale
markedet for den typen kandidater aldri vil kunne bli særlig stor. Samtidig vil
en viss regional egendekning av høgskolekompetanse ha betydning for den
langsiktige kompetanseoppbygging i regionen, og påvirke høgskolenes rolle
som bidragsyter til å styrke fornyelsesevnen til arbeidslivet i regionene.

NIBR har koplet SSBs utdannings- og sysselsettingsregister for alle uni-
versitets- og høgskolekandidater i perioden 1990-1996 i forhold til
arbeidsplass i 1997. Det gir et bilde av hvor nyutdannede kandidater (1-5 år
siden de avsluttet utdanningen) arbeider i forhold til geografi og næringer.

Hovedmønsteret på nasjonalt nivå viser at et klart flertall (67,9 pst.) av fer-
dige kandidater i perioden 1990-1996 arbeidet i utdanningsregionen i 1997. Få
kandidater hadde arbeid utenfor høgskoleregionene (11,5 pst.) For høgskole-
kandidater utdannet i regioner med høgskoler jobber halvparten (50,5 pst.) i
utdanningsområdet eller tilsvarende områder nasjonalt, men også en stor
andel i regioner uten egen høgskole (28,6 pst.). Kandidater fra regioner med
bare høgskoleavdelinger jobber i hovedsak utenfor disse regionene, jevnt
fordelt på universitets-, høgskole- og ikke-høgskoleregionene.

Det viser seg å være en sammenheng mellom skolenivå og arbeidsmarked
innenfor de enkelte regionene. 34 Nyutdannede universitets- og høgskolekan-
didater tar primært arbeid i samme region som utdanningsstedet eller tils-
varende regioner i landet. Det er særlig kandidater fra høgskoler eller høg-
skoleavdelinger som tar arbeid utenfor utdanningsregionen eller tilsvarende
regioner. Høgskolene spiller med andre ord en relativt viktigere rolle enn uni-
versitetene når det gjelder å skaffe kandidater til arbeidslivet i distriktene.

Dette mønsteret må knyttes til en kombinasjon av skolemiljøegenskaper
og næringsstrukturelle variasjoner. En person med langvarig universitetsut-
danning vil ofte ha begrensede muligheter for å få en utdanningsrelevant jobb
i en ikke-høgskoleregion. Det er derfor ikke overraskende at personer med
universitetsutdanning også i arbeid blir sterkere konsentrert til universitetsre-
gionene enn ellers, det gjenspeiler i hovedsak egenskaper ved arbeidsmarke-
det. Høgskoleutdanningene vil i større grad være profesjonsutdanninger
innrettet mot offentlig sektor (lærere, sykepleiere) og til arbeidsmarkeder
som finnes i alle regioner, eller yrkesrettede utdanninger (økonomi og admin-
istrasjon, ingeniør) mer innrettet mot privat sektor og koplet til arbeids-
markeder og næringer der det interne lokaliseringsmønsteret er spredt (fiske,
akvakultur).

34. Inkludert utdanningsnivå og skolemiljøstørrelse.
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Høgskolenes funksjon som utdanningsinstitusjoner for regionalt næringsliv
NIBR finner ikke noe entydig mønster med hensyn til andelen leveranser av
kandidater til egen region, som kan knyttes til skoletype og -miljø alene (fagtil-
bud, utdanningsnivå, aktivitetsomfang). Det er store variasjoner i andelen
regionale leveranser både mellom og innenfor skoletypene. Dette betyr ikke
at skoleegenskapene ikke har betydning, men at de må forståes i sammen-
heng med egenskaper ved de regionale arbeidsmarkedene de er lokalisert i.

Et hovedtrekk er at de fleste høgskolene i Nord-Norge har en relativt stor
andel av regionale leveranser av kandidater til arbeidslivet i eget fylke, men
samtidig også en betydelig lekkasje til fjernområdene i Sør-Norge. Blant uni-
versitetskandidater fra Tromsø er andelen med lokal arbeidsorientering høy-
ere enn for andre større høgskoler i landsdelen, samtidig som andelen univer-
sitetskandidater som tar seg jobb i Troms og Nord-Norge for øvrig er relativt
liten. Dette illustrerer at universitetskandidater mer enn de tradisjonelle høg-
skolekandidatene tar seg jobb i sentrale (universitets-) regioner i Nord- og
Sør-Norge. Høgskolekandidatene fra Tromsø fordeles noe mer spredt ut til
distriktene i fylket og landsdelen.

Generelt har høgskolene i Sør-Norge en noe lavere leveranse av kandi-
dater til eget fylke, og samtidig har de en betydelig lekkasje til andre områder
i Sør-Norge . Det er bare en liten andel av kandidatene fra høgskolene i Sør-
Norge som tar seg jobb i Nord-Norge etter utdannelsen, men likevel utgjør de
et betydelig antall innenfor de relativt begrensede delarbeidsmarkedene for
høgskoleutdannede i Nord-Norge.

Høgskoler med det bredeste fagtilbudet, og høgskoler med bare fagtilbud
innenfor økonomisk-administrative fag, synes å utdanne en stor andel til sine
nærområder. Dette har nok i førstnevnte tilfelle å gjøre med at store og brede
fagmiljøer er lokalisert i større sentra med et stort arbeidsmarked også for
høgskolekandidater, mens regioner med bare økonomisk-administrative fag
(ofte BI-avdelinger) har mye mindre skoler som også ligger i områder med et
relativt stort arbeidsmarked som etterspør næringslivskompetanse.

Utdanningsinstitusjonenes betydning for teknologioverføring og knoppskyting -
Universitets- og høgskolemiljøet i Tromsø
Ved opprettelsen av Universitetet i Tromsø var det særlig to regionalpolitiske
argumenter som ble lagt til grunn. For det første var det ønsket om en større
geografisk likhet i muligheter for å ta høgre utdanning for blant annet å sikre
landsdelen kvalifisert arbeidskraft. For det andre ble opprettelsen av univer-
sitetet sett på som et middel for å utvikle landsdelen videre økonomisk og sos-
ialt. Videre var det et argument at landsdelen hadde naturlige forutsetninger
for å løse en rekke nasjonale forskningsoppgaver som arktisk forskning, og
samisk språk og kultur. Den såkalte Ruud-komiteen stilte i 1965 opp følgende
formål med universitetet:
– avhjelpe mangelen på akademisk arbeidskraft i regionen, særlig leger,

lærere, planleggere og andre yrkeskategorier innenfor offentlig sektor
– bedre mulighetene til å ta høgre utdanning for ungdom i Nord-Norge
– fremme sosial og økonomisk utvikling i landsdelen
– øke antallet studieplasser i Norge
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– Ivareta en rekke forskningsoppgaver

Universitetet og de øvrige FoU-relaterte institusjonene sysselsetter i dag om
lag 10 pst. av alle arbeidstakere i Tromsø kommune. 35 Ansatte og studenter
utgjør alene om lag 17 pst. av befolkningen i Tromsø. Den raske veksten
innenfor høgre utdanning og forskning er i stor grad et resultat av vedtaket om
å opprette universitetet, noe som har skapt grunnlaget for mye av den virk-
somheten som senere har kommet til. På få tiår har det vokst fram et tungt
utdannings- og forskningsmiljø i Tromsø. Virksomheten dekker flere felt, men
det kan pekes ut noen hovedområder: (1) medisin, (2) fiskeri- og havbruksfor-
skning, (3) data og telekommunikasjon, satellittfjernmåling og rom- og atmos-
færeforskning, samt (4) nordnorsk og samisk historie, samfunnsforhold,
språk og kultur. Forskning og forvaltning rettet mot polarområdene og Bar-
entsregionen er en fellesnevner for mye av innsatsen som ytes i Tromsø. Dette
anskueliggjør en av de viktigste effektene som slike institusjoner har ved at
det utvikler seg et større miljø med en innbyrdes arbeidsdeling og spesialiser-
ing, men der flere trekker på det samme kunnskapsgrunnlaget. Kon-
sekvensen av dette er at det blir mer relevant å betrakte betydningen av det
samlede utdannings- og forskningsmiljøet enn å fokusere på universitetet
alene.

Siden begynnelsen av 1980-tallet er det etablert nærmere 50 nye bedrifter
med utspring i universitets- og forskningsmiljøet i Tromsø. Av disse er 2/3
fortsatt i virksomhet. Rundt ti etableringer har sprunget ut av foretak som selv
er knoppskytinger. 36 Hovedtyngden av disse nyetableringene har funnet sted
innenfor to fagområder: fiskeri, akvakultur, marin biologi og biokjemi på den
ene siden og informatikk, kosmisk geofysikk og satellittfjernmåling på den
andre siden. I tillegg har det skjedd nyetableringer med utgangspunkt i
geologi, kjemi og andre fagområder.

De aller fleste bedriftene har etablert seg i Tromsø-området, men en finner
også knoppskytinger i andre steder av landet. Til sammen har de aktuelle bed-
riftene rundt 270 ansatte med en stor andel med høgre utdanning. Det er et
gjennomgående trekk ved alle bedriftene at de opprettholder en nær kontakt
med de relevante forskningsmiljøene. Bedriftene deltar i nye utvikling-
sprosjekter sammen med FoU-institusjonene i Tromsø, og er sentrale samar-
beidspartnere i flere programmer og prosjekter.

NIBRs konklusjon er at universitets- og forskningsmiljøet i Tromsø utvil-
somt har bidratt til å skape et mer variert næringsliv både i Tromsøområdet
og i landsdelen for øvrig. NIBR trekker også fram noen faktorer som til nå har
vært med på å begrense mulighetene for å skape ringvirkninger rundt FoU-
miljøene gjennom et tettere samspill mellom høgre utdanning, forskning og
næringsliv. For det første er FoU-miljøene i Tromsø relativt unge. Det har som
konsekvens at flere fagfelt fremdeles bærer preg av å være under oppbygging
både organisatorisk og kompetansemessig, og at det på de fleste fagfeltene er

35. Regionsykehuset i Tromsø er ikke tatt med. Det er heller ikke tatt hensyn til at en stor del 
av studentene er registrert som arbeidstakere.

36. Erfaringene fra Cambridge, Silicon Valley og andre steder viser at det ikke er første gen-
erasjons spin-out-foretak som gir de største økonomiske og sysselsettingsmessige effek-
tene, men de påfølgende generasjonene som disse gir opphav til.
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noen få personer som bærer det hele. For det andre består landsdelens
næringsliv i stor grad av tradisjonelle næringer med begrenset behov for den
kompetansen som høgre utdanning gir. Bedriftsstrukturen er på den ene
siden preget av enheter som tilhører større konsern, og som har sine FoU-
avdelinger utenfor landsdelen. På den andre siden er det en rekke små og mel-
lomstore bedrifter som ikke har tilstrekkelig med ressurser for å kunne gå inn
i et mer omfattende samarbeid med universitets- og forskningsinstitusjoner.
Det har allikevel skjedd positive endringer i de senere årene på dette området.
I forbindelse med utviklingen av for eksempel telemedisin, marin biote-
knologi, samt Polarinstituttet har Universitetet i Tromsø fått en ny rolle som
motor for næringsvirksomheten i Nord-Norge.

Universitetet i Tromsø har også hatt betydning utover å bidra til vekst i
arbeidsplasser. NIBR peker spesielt på at institusjonene har bidratt til å tema-
tisere nordnorske forhold, synliggjøre landsdelen og styrke den regionale
selvfølelsen. Institusjonene har synliggjort utviklingsmulighetene og betyd-
ningen av nordområdene med de enorme naturressursene og kvalitetene som
finnes. Men de sterke konsentrasjons- og sentraliseringstendensene som gjør
seg gjeldende, gir store utfordringer for Tromsø-miljøet. Denne kombinas-
jonen av muligheter og utfordringer kommer blant annet til uttrykk i en
innovasjonsplan som representanter for det lokale næringslivet, FoU-institus-
jonene og det offentlige virkemiddelapparatet har utarbeidet, som under-
streker betydningen av å fokusere på regionale fortrinn.

4.6.4 Oppsummering

NIBRs analyse viser at høgskolene har betydning for regionene og regional
utvikling på flere måter:
– Det er til dels betydelige regionaløkonomiske effekter knyttet til etter-

spørselen av varer og tjenester fra høgskolene, deres ansatte og student-
ene.

– Høgskolene har bidratt til formell kompetanseheving innenfor alle
næringer og regioner.

– Universiteter og høgskoler har viktige funksjoner som knutepunkt for
kunnskapsformidling av betydning for vekst- og fornyelsesevnen i region-
alt arbeidsliv.

– Høgskolene har bidratt til at flere tar utdanning i egen oppvekstregion
eller landsdel, og på den måten bidratt til å sikre regioner tilgang på
formell kompetanse og høgskolekandidater med regional forankring.

Utbyggingen av høgskoler ble av mange politikere sett på som et viktig dis-
triktspolitisk virkemiddel omkring 1970. NIBRs analyse viser at selv om det er
regionale variasjoner har høgskolene i betydelig grad oppfylt forhåpningene
man hadde til reformen. Analysene viser at lokaliseringen av høgskolene har
bidratt til en regional utjevning i rekrutteringen til høyere utdanning. Fraflyt-
tingen blant personer med høyere utdanning er lavere i høgskoleregionene.
For kvinner er effektene ekstra positive.

NIBR finner at de sysselsettingsmessige ringvirkninger av høyskoler er
betydelig større enn for annen type virksomhet . Bidraget til innovasjon og
utvikling av nye (typer) arbeidsplasser er analysert med utgangspunkt i Uni-
versitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold. Det vises til etablering av nærm-
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ere 50 bedrifter siden 1980, de fleste med utgangspunkt i Universitetet i
Tromsø. Høyskolene har også en positiv betydning for rekruttering til høyere
utdanning og til den langsiktige bosettingsutviklingen av unge voksne med
høy utdanning. Videre finner rapporten at fraflyttingen av personer med høy-
ere utdanning er lavere i høyskoleregionene, og at høyskoleregionene rekrut-
terer flere innflyttere med høyere utdanning enn andre regioner.

I rapporten har det vært lagt vekt på å studere regionale effekter av høg-
skolene i form av økonomi, kompetanseheving og bosetting. Høgskolene
spiller imidlertid en sentral rolle når det gjelder utvikling samfunnsservice,
kultur og lokal identitet som er med på å sikre bosetting og regional betydn-
ing. Det er en viktig oppgave for høgskolene å bidra til dette gjennom under-
visning, forskning og formidling av kunnskap. Analysen av universitetets- og
høgskolemiljøet i Tromsø viser dette tydelig, samt hvordan institusjonen her
har bidratt til styrking av regional identitet.



Del III  
Høgre utdanning og forskning i kunnskapssamfunnet
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Kapittel 5   
Høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv

5.1 Innledning

Velbrukte uttrykk som «internasjonalisering» og «globalisering» gir en klar
indikasjon på at det har skjedd en vesentlig endring i vår samhandling med
omverdenen. Folk reiser mer enn tidligere, og får på den måten nye impulser
fra og ny innsikt i andre land og kulturer. På Internett kan vi hoppe fra ett kon-
tinent til ett annet med et museklikk, og selv om verdensveven fortsatt er
sterkt dominert av amerikanske nettsteder og engelsk språk, får den i økende
grad et internasjonalt preg. Mange har hevdet at Internett er i ferd med å
skape en ny form for internasjonalt samvirke - ja, en ny internasjonal kultur.

Universitetene og høgskolene tar allerede del i et internasjonalt fellesskap
for forskning og kunnskapsformidling. De mulighetene som følger med økt
mobilitet og informasjonsspredning via Internett, får derfor også følger for
dem. Ansatte og studenter ved universiteter og høgskoler bruker ny teknologi
som Internett aktivt, for å søke etter kunnskap, opprettholde faglige nettverk
og for formidling. Ansatte og studenter ved høgre utdanningsinstitusjoner er
blant de som bringer internett - utviklingen videre.

Kunsten og underholdningslivet bærer også preg av en tiltakende inter-
nasjonalisering. Verden over utvikles det en felles referanseramme basert på
film og populærmusikk. Mange mener denne utviklingen kan true de nasjo-
nale kulturene, ikke minst fordi USA er så dominerende innenfor underhold-
ningsindustrien. Andre hevder at det likevel er i ferd med å utvikle seg et fruk-
tbart samspill mellom ulike kulturer, der vi alle henter impulser og innsikt fra
andre land og folkeslag. Uansett må landenes kulturinstitusjoner forholde seg
til det som skjer. Til kulturinstitusjonene hører naturligvis også universitetene
og høgskolene.

På det økonomiske området blir globaliseringen drevet fram av ønsket om
å bygge ned hindrene for handel og økonomisk samarbeid. Både Verdens
handelsorganisasjon (WTO) og det europeiske samarbeidet er basert på troen
om at økt handel mellom landene vil gi økt verdiskapning og økt velstand.
Internasjonaliseringen gir seg også uttrykk i etableringen av store internasjo-
nale selskaper som bryter med de tradisjonelle nasjonale grensene for rettsve-
sen og skatter. Denne utviklingen har vært med på å forsterke ønsket om økt
samarbeid mellom landene, blant annet fordi de nasjonale regjeringene alene
ikke lenger har de virkemidlene som trenges for å kunne påvirke - og langt
mindre styre - utviklingen.

Tross en høy arbeidsledighet i deler av Europa har den vestlige verden
vært preget av en sterk økonomisk vekst de siste årene. Man vil åpenbart fort-
sette å diskutere fordelene og ulempene ved den tiltakende globaliseringen,
men det er liten grunn til å tro at det vil skje vesentlige endringer i politikken
på dette området i den nærmeste framtid. Vi må derfor regne med at de norske
institusjonene for høgre utdanning i økende grad vil måtte forholde seg til en



NOU 2000: 14
Kapittel 5 Frihet med ansvar 109
internasjonal kunnskapsarena. Det vil utvikle seg tettere nettverk mellom
institusjonene på tvers av landegrensene, og studentene og brukerne av for-
skning og utvikling vil i langt større grad enn i dag forholde seg fritt til valg av
institusjoner - i inn- og utland.

Norge burde i utgangspunktet ha gode forutsetninger for å møte de
utfordringene som følger med globaliseringen. Norge er et lite land som alltid
har måttet forholde seg til det internasjonale storsamfunnet. Tradisjonelle
næringsgrener som trelast, fiske og skipsfart har i flere hundre år vært rettet
mot verdensmarkedet. Nyere næringer som havbruk, olje og gass og infor-
masjonsteknologi er ikke bare sterkt eksportorientert. De er også basert på et
tett internasjonalt samspill innenfor utviklingen av næringene generelt og av
teknologien spesielt.

Selv om denne utredningen understreker det sterke behovet for forbed-
ringer innenfor norsk høgre utdanning, må det likevel understrekes at landet
allerede i dag har en godt utdannet befolkning. Dette kan vise seg å bli et
avgjørende fortrinn i den internasjonale kunnskapsbaserte økonomien. De
fleste nordmenn mestrer for eksempel engelsk, som er en forutsetning for å
delta i det internasjonale samarbeidet. Kunnskapsbasen vil også kunne styrke
den kulturelle utviklingen, og gjøre en bedre i stand til å verne om de gode
sidene ved norsk kultur, samtidig som en blir i stand til å ta til seg og få økt
innsikt i andre kulturer.

Det finnes andre land som får langt større problemer i møtet med det nye
globale samspillet, både på det kulturelle og økonomiske plan. Ettersom den
nye økonomien hviler på til dels meget avansert teknologisk kunnskap og
samtidig fordrer god innsikt i den tenkemåten som preger de rike landene, vil
mange av landene i den tredje verden stille med handikap. De må forholde seg
til land som allerede har en bred kunnskapsbase, økonomisk kapital og et
næringsliv som er tilpasset et konkurranseutsatt internasjonalt marked.

Skal de fattigere landene lykkes i å bygge opp et velferdssamfunn og
kunne verne om egen kultur, må de blant annet satse på utdanning og bygge
opp gode kunnskapsinstitusjoner. Ettersom Norge er et rikt land med en sterk
kunnskapsbase, kan det argumenteres for at Norge bør bidra til en slik
utvikling. Norske myndigheter og utdanningsinstitusjoner har da også
allerede etablert samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner i
utviklingsland, og forholdene er lagt til rette for at studenter fra slike land kan
ta hele eller deler av sin utdanning i Norge.

Selv om man skulle betrakte sektoren for høgre utdanning helt uavhengig
av andre kulturelle og økonomiske utviklingstrekk, ville det være grunn til å
understreke behovet for en bevisst holdning til internasjonale forhold. For-
skningen har alltid vært internasjonal av natur, og på de fleste fagområder må
undervisningen være oppdatert med det som er skjedd på det faglige, teknol-
ogiske og pedagogiske området ute i verden. Det er bred enighet om at man
best kan oppnå dette ved at det vitenskapelige personalet tar del i det internas-
jonale forskningssamarbeidet, og at alle som underviser, følger med i fagenes
utvikling.

Det nye med dagens situasjon er at man ofte møter en  økt endringstakt i
utviklingen av ny teknologi og ny kunnskap. Dette gjelder ikke minst innenfor
teknologifagene og naturvitenskapene, der også kostnadene som er forbundet
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med forskning, utvikling og kunnskapsspredning, har økt betydelig. Mange
har derfor hevdet at de norske miljøene må intensivere sitt internasjonale
samarbeid, om de skal makte å holde følge med utviklingen.

De norske statlige universitetene og høgskolene står allerede overfor kul-
turelle og økonomiske endringer som krever aktive svar. Mange mener at en
passiv linje, der man ikke møter utviklingen med nye strategier, lærings- og
organiseringsformer, vil kunne føre til at institusjonene forvitrer, og at den
norske kunnskapsbasen svekkes på en måte som vil skade landets økonomi,
velferd og kulturelle utvikling.

Boks 5.1 Sentrale norske aktører for internasjonalisering av utdanning og 
forskning

– Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Ansvar for avtaleverk for
internasjonal studentutveksling og norsk deltakelse i ulike forskningspro-
grammer.

– Utenriksdepartementet og NORAD: Utenriksdepartementet har ansvar
for Samarbeidsprogrammet for Øst-Europa. NORAD gir støtte til forskn-
ing og kunnskapsutvikling i prioriterte land og regioner, til forskningsbi-
stand, til høgre utdanning og opplæring inkludert stipendprogrammer
som forvaltes av Universitetsrådet, og til NUFU- programmet, som forval-
tes av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid under Univer-
sitetsrådet. NORADs stipendprogram skal gi personer fra Norges samar-
beidsland utdanning ved norske universiteter og vitenskapelige høg-
skoler, på områder der landene selv ikke har kompetanse.

– Norges forskningsråd: Internasjonalt forskningssamarbeid er utpekt som
satsningsområde for Norges forskningsråd. I tillegg har forskningsrådet
ansvar for å informere norske forskningsmiljøer om muligheter som lig-
ger i EUs forskningsprogrammer.

– Det norske universitetsråd: Bindeledd mellom universitetssektoren i
Norge og den internasjonale forsknings- og utdanningssektoren.

– Senter for internasjonalt universitetssamarbeid: Senteret tilhører Det nor-
ske universitetsråd og administrerer forsknings- og utdanningssamarbeid
mellom Norge og utviklingsland, de palestinske områdene, Sør-Afrika,
Sentral- og Øst-Europa, Norden og den norske deltakelsen i EUs allmen-
nutdanningsprogram. Samarbeidet er organisert gjennom programmene
NUFU, NORADs stipendprogram, Samarbeidsprogrammet med Sentral-
og Øst-Europa, NORDPLUS og SOKRATES.

– Det norske høgskolerådet: Pådriver og støttespiller for internasjonaliser-
ing for høgskolenes internasjonale virksomhet.

– Norgesnettrådet: Kan få ansvar for nasjonale fellesoppgaver som opptak
og tilrettelegging og godkjenning av utenlandsk utdanning.

– Informasjonssenter for internasjonal utdanning- NAIC: Informasjons- og
kompetansesenter for institusjonene innenfor høgre utdanning når det
gjelder internasjonal utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning.
Bistår institusjonene etter behov med informasjon, veiledning og anbe-
falinger om opptak av utenlandske studenter til høgre utdanning i Norge.
Er adressesentral for individuelle søknader om godkjenning av uten-
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landsk høgre utdanning, og tilrettelegger og formidler søknadene til god-
kjenningsmyndighetene.

5.2 Studenter i utlandet

5.2.1 Antall norske studenter i utlandet

Etter andre verdenskrig ble kapasiteten i høgre utdanning vurdert i lys av
behovet for gjenoppbygging og utvikling av det norske samfunnet. Målet for
høgre utdanning var at landet skulle bli selvforsynt når det gjaldt akademisk
arbeidskraft og tilbud av høgre utdanning. Dette krevde imidlertid en større
kapasitet i høgre utdanning enn den som fantes i årene etter krigen. Kapa-
sitetsbegrensninger gjorde at norske myndigheter inngikk avtaler med uni-
versiteter i andre nordiske land om utdanning i medisin og odontologi, og det
ble gitt støtte til utdanning i utlandet innenfor fag der det var adgangsbegren-
sninger i Norge. I 1951 tok hele 22 pst. av de norske studentene - om lag 2 000
- sin utdanning i utlandet.

Målet om selvforsyning ble gjentatt i flere regjeringsdokumenter og stort-
ingsdebatter fram til 1980-tallet. I 1961 het det i en uttalelse fra Det norske uni-
versitetsråd at politikken for høgre utdanning ikke kunne ha som utgang-
spunkt at et stort antall norske studenter skulle ta sin utdanning i utlandet. På
tross av dette så imidlertid universitetsrådet at utenlandsstudenter var av stor
nytte for den faglige utviklingen ved universitetene og for samfunnet mer
generelt. 37 Politikken på området var at støtte til studier i utlandet bare skulle
gis for utdanninger der det var adgangsbegrensninger i Norge. Andelen som
tok utdanning i utlandet sank derfor etter hvert som kapasiteten i norsk høgre
utdanning økte. I 1970 var andelen studenter som tok høgre utdanning i utlan-
det redusert til 5,5 pst., selv om antallet studenter i utlandet var økt med om
lag 1 000 siden 1951.

Politikken ble imidlertid endret i løpet 1980-årene. I St.meld. nr. 12 (1983-
84) ble det fra departementets side påpekt at man ikke burde se på utdanning
i utlandet som en nødløsning, men som et viktig supplement til utdanningstil-
budene ved norske institusjoner. I St.meld. nr. 66 (1984-85) og St.meld. nr. 19
(1986-87) ble målsettingen for studier i utlandet sett i lys av et internasjonalis-
erings- og næringslivsperspektiv. I St.meld. nr. 19 (1986-87) ble det uttrykt
som et eksplisitt mål å få flere norske studenter ved gode utenlandske univer-
siteter. Endringer i målsetningen for studier i utlandet ble også uttrykt i
endringer av kriterier for tildeling av studiestøtte fra Lånekassen. Fra og med
studieåret 1984-85 var det mulig å få støtte til studier i utlandet ved fag som
ikke var adgangsbegrenset i Norge.

37. Kilde er Øystein Aasen Ramseng, «Internationalising of higher education in Norway», BI 
Working paper 1993/28
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Figur 5.1 Norske studenter i utlandet med støtte fra Lånekassen, 1979-98

Kilde: Statens lånekasse for utdanning

Figur 5.1 viser utviklingen i antall studenter i utlandet i årene før og peri-
oden etter endringer av målformuleringer og endringer av kriterier for tildel-
ing av støtte til studier i utlandet. Kilde til tallene er Lånekassen. Tallene ink-
luderer derfor bare de som er registrert som mottaker av studiestøtte.

Figur 5.1 viser en betydelig økning i antall studenter i utlandet etter
endringen i kriteriene for tildeling av støtte til studier i utlandet. Imidlertid kan
det inntrykket figuren gir, være noe skjevt i og med at perioden etter 1984
også var preget av en sterk økning i studenttallet ved norske institusjoner for
høgre utdanning. Figur 5.2 viser den prosentandelen studenter i utlandet utg-
jorde av totalt antall studenter i Norge i samme periode som vist i figur 5.1.
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Figur 5.2 Prosentandel studenter i utlandet i forhold til totalt antall studenter, 1979-98

Kilde: Statens lånekasse for utdanning og St prp nr 1 for ulike år

I figur 5.2 framkommer det at andelen som studerer i utlandet, har vært
relativt stabil i perioden, og variert mellom 5 pst. og 7 pst. Det som likevel er
nytt i forhold til tidligere perioder, er at andelen studenter i utlandet har vært
stabil, eller har økt noe, i en periode med sterk vekst i studenttall ved norske
universiteter og høgskoler. En mulig forklaring er at studier i utlandet ikke
lenger blir betraktet som løsning på kapasitetsproblemer i norsk høgre utdan-
ning, og at studier i utlandet mer blir betraktet som et virkemiddel man kan
bruke til å møte den tiltakende internasjonaliseringen.

Dette reflekteres langt på vei i departementets siste gjennomgang av poli-
tikken for studier i utlandet, St.meld. nr. 19 (1996-97). Målene for myn-
dighetenes politikk gjengis her på følgende måte:
1. Støtteordningene skal gi norsk ungdom gode valgmuligheter som alterna-

tiv til utdanning i Norge, uavhengig av geografisk og sosial bakgrunn.
2. Det skal særlig tas sikte på å tilføre landet kompetanse som ikke kan skaf-

fes innenfor det norske utdanningssystemet eller som det er særlig knap-
phet på i Norge.

3. Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner skal tilføres internasjonal
kompetanse gjennom aktive utvekslingsordninger.

4. Det må legges større vekt på å fremme studiemuligheter utenfor Vest-
Europa og Nord-Amerika.

5. Andelen som tar delstudier i utlandet, skal økes.

I årsrapporten for Statens lånekasse for utdanning i 1998 framkommer det at
om lag 1,2 mrd. kroner eller 11 pst. av totalt tildelte lån og stipender ble tildelt
norske studenter i utlandet. Herav gikk 338 mill. kroner til dekning av
skolepenger eller studieavgifter som følger med studier i utlandet. I gjennom-
snitt betyr dette at hver norsk student i utlandet ble tildelt om lag 28 000 kro-
ner til dekning av slike utgifter. Støtteordningene til studier i utlandet er ment
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å skulle legge forholdene til rette for at norske studenter kan velge å ta høgre
utdanning i utlandet, selv om studentavgiftene er høye.

Med andre ord subsidieres studenter som ønsker å ta deler eller hele sin
høgre utdanning i utlandet. Dette gjør norske studenter ettertraktede ved
utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner der store deler av inntektene kom-
mer som følge av midler som blir innbetalt direkte fra den enkelte student.

Økende konkurranse innenfor det internasjonale utdanningsmarkedet
har bidratt til at private entreprenører med studieformidling som felt har etab-
lert seg i Norge. Disse mottar provisjon fra utenlandske utdanningsinstitus-
joner og/eller fra den utdanningssøkende for hver norsk student som blir
innskrevet ved institusjonen. Dette har på kort tid ført til at for eksempel Aus-
tralia har fått en økning fra nær ingen norske studenter for få år siden til nærm-
ere 2 000 i 1999. Hawaian Pacific University i USA økte i 1999 antallet norske
studenter med omlag 50 i 1999. 38 Utenlandske institusjoner har også etablert
samarbeid med norske private gymnas for å legge forholdene til rette for rek-
ruttering fra disse. 39

Utviklingen har aktualisert spørsmålet om folk har nok informasjon om
hvilke læresteder som holder et akseptabelt nivå når de velger å ta utdanning
i utlandet.

5.2.2 Fag og land som velges for studier i utlandet

Norske studenter i utlandet kan grovt deles i følgende kategorier:
– Studenter som ikke kommer inn på lukkede studier i Norge, eller som

ønsker å studere fag der det ikke gis tilbud i Norge.
– Studenter som ønsker å studere i utlandet ved bestemte læresteder eller

for å få erfaringer fra utlandet utover det rent faglige tilbudet som gis.

Det er ikke samlet inn tall som gir svar på fordelingen på de to gruppene. Man
kan imidlertid vurdere problemstillingen ut fra fordeling mellom de fagene
som utenlandsstudentene velger. I St.meld. nr. 19 (1996-97) påpekes det at
rekruttering til studier i utlandet var størst til studier som helt eller delvis var
lukket i Norge: økonomisk-administrative utdanninger, medisin og ingeniør-
fag.

I meldingen framkommer det også at rekrutteringen til studier i utlandet
varierer en god del over tid på de fagtilbudene som er adgangsregulerte i
Norge. Andre fagretninger har mer hatt en jevn vekst i antall studenter som
tar utdanning i utlandet.

De landene som rekrutterer flest norske studenter, er de nordiske land,
Storbritannia, USA og Tyskland. Til sammen rekrutterer disse landene om lag
80 pst. av samtlige norske studenter i utlandet. I de siste årene har imidlertid
østeuropeiske land tatt enn større andel norske studenter enn tidligere, særlig
når det gjelder fag som er lukket i Norge, herunder medisin og veterinærme-
disin.

38. Kilde er rapport fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid til utvalget, Internas-
jonalisering av høyere utdanning, 1999.

39. Det siktes her til samarbeid mellom Bjørknes privatgymnas og australske universiteter, 
som Universitetet i Wollongong. Samarbeidsprosjektene ble tilbudt i flere annonser høs-
ten 1999 i blant annet Aftenposten.
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5.2.3 Kortidsopphold i utlandet for norske studenter

Korttidsopphold ved utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner kan være av
stor nytte for den enkeltes faglige utvikling. Det har derfor vært en målsetning
fra politiske myndigheter at norske studenter skal kunne få tilbud om dette i
løpet av sin utdanning, jf. St.meld. nr. 40 (1990-91). I dag tar fortsatt de fleste
norske utenlandsstudentene hele sin grad i utlandet. Bare knapt 2 000 av dem
som reiser ut årlig, er på korttidsopphold.

De norske studentenes begrensede bruk av korttidsopphold ute står i kon-
trast til utviklingen i andre land. Korttidsopphold ved utenlandsk lærested
som et ledd i egen utdanning i hjemlandet er først og fremst assosiert med
Europa og EU-programmene, men det er en trend som man også kan se i res-
ten av verden.

ERASMUS er den viktigste ordningen for norske studenter på dette områ-
det. I 1998 utgjorde ERASMUS-studentene mer enn halvparten av gruppen
norske utenlandsstudenter på korttidsopphold. Like fullt ble bare 1 071 av 2
490 plasser benyttet i 1997/98. Dette er ikke unikt for Norge; også i andre land
er utnyttingsgraden lav.

5.3 Utenlandske studenter i Norge

I St.meld. nr. 19 (1996-97) er det vurdert som ønskelig at norske studenter tar
deler av sin utdanning i utlandet. Viktige grunner er den faglige inspirasjonen
og de kontaktene og ideene studentene bringer med seg tilbake. Det er også
viktig at norske universiteter og høgskoler blir deltakere på en internasjonal
arena for høgre utdanning. Med dette menes at de norske institusjonene må
bli relevante for personer som ønsker å ta deler av sin høgre utdanning ved
institusjoner i andre land.

Tabell 5.1 viser antall utenlandske studenter ved universiteter og viten-
skapelige høgskoler i perioden 1993-98. Tabellen viser at antall utenlandske
studenter i perioden har økt med 27 pst. Studentene fra Europa har stått for så
å si hele økningen. Innslaget av europeiske studenter av det totale antall uten-
landske studenter har økt fra 41 pst. i 1993 til 51 pst. i 1998. Det er hovedsake-
lig to grunner til denne økningen. For det første er det inngått avtaler om pro-
grammer for studentutveksling mellom EU-land og Norge, som ERASMUS-
og Leonardo-programmene. For det andre kan de politiske endringene i Øst-
Europa ha ført til økt mobilitet av studenter fra disse landene, og da først og
fremst fra de baltiske land.
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Kilde: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Det er fortsatt få utenlandske studenter som på individuelt grunnlag vel-
ger å studere i Norge. En gruppe studenter kommer fra land med små økono-
miske ressurser. Utdanning av disse i Norge blir sett på som bidrag til sam-
funnsbygging i de landene de kommer fra, og studiene deres finansieres der-
for som regel gjennom midler fra NORAD.

En annen gruppe studenter kommer til Norge gjennom utvekslingspro-
grammer. Dette gjelder særlig for studenter fra Europa der det er inngått
avtaler med EU og nordiske stater om utvekslingsprogrammer. I tillegg finnes
det private utvekslingsprogrammer, som Fulbright-stipendene, som særlig
omfatter studenter fra USA.

I kjølvannet av ERASMUS og «kvoteordningen» har man fått ulike engel-
skspråklige undervisningstilbud . Studiene er i en del tilfeller parallelle til til-
bud som gis på norsk, og norske og utenlandske studenter møtes dermed
ikke. I mange tilfeller dreier det seg likevel om nye tilbud som bare gis på
engelsk. Selv om de fleste av disse er etablert med tanke på utenlandske stu-
denter, er det også ofte norske studenter med.

Internasjonalisering av høgre utdanning vil innebære at den enkelte stu-
denten selv i større grad vil kunne bestemme hvor han eller hun vil studere.
De ulike landene vil kunne legge forholdene til rette for dette ved at den
offentlige finansieringen av studier i utlandet gjøres lik finansieringen av stud-
ier i hjemlandet. Det er grunn til å tro at dette vil være en nødvendig forutset-
ning for at studenter fra utlandet skulle ønske å studere i Norge. I dag er det
ofte slik at finansieringen av utenlandsstudier er knyttet til egne avtaler mel-
lom stater, eller mellom statene og ulike internasjonale organisasjoner.

En økt internasjonalisering av norsk høgre utdanning vil forutsette en
aktiv medvirkning av den norske stat, eller at institusjonene innenfor høgre
utdanning søker samarbeid med institusjoner i andre land om utveksling av
studenter.

Mens den førstnevnte strategien har ført til en økning i antallet studenter
fra andre europeiske land i løpet av 1990-tallet, er det mulig at det er samarbeid

Tabell 5.1: Utenlandske studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler 1993-98

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Afrika 458 512 367 568 471 418

Asia 1110 1152 929 1286 945 884

Europa 1374 1515 1422 2297 2140 2188

Nord- og Mellom-
Amerika

260 220 181 288 246 228

Oseania 11 9 15 21 25 21

Sør-Amerika 80 76 54 104 78 79

Uspesifisert 27 46 38 40 72 411

Sum 3320 3530 3006 4604 3977 4229
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mellom institusjoner innenfor høgre utdanning som vil føre til vekst i antallet
utenlandsstudenter i tiden framover.

Tegn på dette er etablering av Nordsjøuniversitetet, et samarbeid mellom
institusjoner innenfor høgre utdanning i Nordsjøregionen. Nordsjøuniversite-
tet består av Universitetet i Bergen, Høgskolene i Stavanger og Stord/Hauge-
sund, og Universitetene i Oldenburg, Groningen og Northumbria. Formålet
med dette samarbeidet er å kunne tilby felles mastergrad-utdanninger i kyst-
soneforvaltning, sikkerhet og turisme. Samarbeidet ble initiert av en av insti-
tusjonene, Høgskolen i Stavanger, og har mottatt prosjektstøtte fra EU. Sam-
men med blant annet utviklingen av Øresund-universitetet kan dette være
tegn på en utvikling der institusjonene i større grad satser på internasjonalt
samarbeid.

5.4 Institusjonssamarbeid

De siste ti årene har forholdene mellom statene i Europa blitt mer åpne. Dette
henger delvis sammen med avslutningen på den kalde krigen og ønsket om
økt europeisk integrasjon. Innenfor høgre utdanning har det blitt framsatt
forslag om en harmonisering av de høgre utdanningssystemene i Europa, som
vist i punkt 5.5. En konsekvens av dette kan være at stater får mer like høgre
utdanningssystemer, og at nasjonale grenser i mindre grad enn tidligere dan-
ner grenser for utdanningssystemene.

Det er mulig at en harmonisering av de høgre utdanningssystemene i
Europa vil føre til at flere velger å ta høgre utdanning i andre land. Dette gir
en særlig utfordring når det gjelder å etablere gode systemer for sertifisering
av utdanninger i utlandet som utløser offentlig støtte i Norge.

De norske institusjonene kan selv bli viktige aktører. Det som preger
prosjekter som Nordsjøuniversitetet, er at høgre utdanningsinstitusjoner blir
vurdert i en regional sammenheng. Fra EUs side blir slike prosjekter, og
midler til slike prosjekter, vurdert som bidrag til regional samhandling og
regional identitet. Like fullt må man ta høyde for at institusjonene primært for-
holder seg til et intellektuelt landskap, og ikke til geografi. Det er av mindre
betydning om de høgre utdanningsinstitusjonene befinner seg i nabolandet,
enn om den høgre utdanningsinstitusjonen som en søker samarbeid med, har
fagmiljøer som er interessante.

Vurdering av hvilke fagmiljøer som er interessante, kan best gjøres av de
vitenskapelig ansatte ved institusjonene. Av denne grunn har utdanningssa-
marbeid ofte utgangspunkt i tidligere kontakt mellom forskere. Kontakten
kan føre til samarbeid om forskning, utveksling av stipendiater og føre til at
institusjonene gradvis involveres i mer formalisert samarbeid med utenland-
ske høgre utdanningsinstitusjoner. Et eksempel på dette kan være samarbei-
det mellom fagmiljøer ved universitetene og Universitetet i California, Berke-
ley (UCB). Det har i lengre tid vært utstrakt samarbeid mellom norske for-
skere og enkeltforskere og fagmiljøer ved denne institusjonen. Mange norske
studenter har også tatt deler av sin utdanning ved denne institusjonen. I 1998
ble samarbeidet mellom norske universiteter og UCB mer formalisert ved at
Det norske universitetsråd og UCB undertegnet en samarbeidsavtale. På
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denne måten har et relativt tett samarbeid gradvis blitt tettere og mer formali-
sert over tid.

Institusjonene må videre forholde seg til at det er konkurranse om de
beste fagfolkene innenfor ulike disipliner og forskningsområder. På tils-
varende måte er det en økende internasjonal konkurranse om de gode studen-
tene.

Internasjonaliseringen har samtidig betydning for kvaliteten i utdanning
og forskning. Standardene for kvalitet utformes i en internasjonal sammen-
heng. Det har derfor vært ansett som viktig at de norske miljøene benytter det
økte internasjonale handlingsrommet til å finne partnere for utvikling av
utdanning og forskning.

I de fleste programmene for studentmobilitet og internasjonalisering av
høgre utdanning er det ikke satt av midler til utvikling av fagtilbud ved insti-
tusjonene. Dette er en virksomhet som finansieres over institusjonenes ram-
mebudsjett, men innsatsen er begrenset. Et unntak er NORADs stipendpro-
gram, der vel halve bevilgningen går til lærekrefter og kursoppbygging.

Norske universiteter og høgskoler samarbeider med en rekke utenland-
ske institusjoner om utveksling av studenter og vitenskapelig personale.
Mange av de bilaterale avtalene som er inngått, retter seg mot Øst-Europa og
mot utviklingsland, og er inngått i sammenheng med myndighetsprogrammer
som Handlingsprogram for Øst-Europa, NUFU-programmet og NORADs sti-
pendprogram. De fleste av de multilaterale avtalene er rettet mot europeiske
land, og må ses i lys av det utdannings- og forskningssamarbeidet som finner
sted innenfor EØS-området. Utover på 90-tallet har det internasjonale samar-
beidet om utdanning fått en langt mer forpliktende karakter, og retter seg mot
og involverer i en helt annen grad de høgre utdanningsinstitusjonene. Det er
særlig EU-kommisjonen som står bak denne utviklingen, men en tilsvarende
utvikling ser en også innenfor det nordiske samarbeidet. ERASMUS- og NOR-
DPLUS-programmene har begge som målsetning å fremme kontakt og samar-
beid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner. I ERASMUS forutsettes
det en institusjonell strategi for det europeiske samarbeidet, og studentmobi-
litet inngår som del av denne. I dag deltar så godt som alle norske høgre utdan-
ningsinstitusjoner i ERASMUS.



NOU 2000: 14
Kapittel 5 Frihet med ansvar 119
Kilde: Heidi Olsen, Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene,
NIFU-rapport 1/99

Forskningen er internasjonal ved at de enkelte forskere inngår i fellesskap
som er definert av deres fag, og ikke av landegrenser. Prestasjoner og resul-
tater blir vurdert i en internasjonal sammenheng, ofte i internasjonale
fagtidsskrifter og på internasjonale konferanser. Samtidig inngår den enkelte
forsker i et internasjonalt miljø der det er sterke kollegiale normer for vurder-
ing av prestasjoner. Dette gjør det mulig for den enkelte å bevege seg på tvers
av landegrenser. I en slik sammenheng blir den enkeltes identitet og lojalitet
like mye knyttet til faglige og kollegialt etablerte standarder, som til den virk-
somheten eller den institusjonen der den enkelte arbeider. Nettverkene som
på denne måten dannes, kan også utnyttes av institusjoner som søker å
etablere samarbeid om utdanninger med institusjoner i andre land.

De siste tiårene har både myndigheter og arbeidsliv blitt mer bevisst
betydningen av internasjonalt FoU-samarbeid. Tilgang til internasjonal topp-
kompetanse har blitt viktigere for et næringsliv som i større grad blir utsatt for
konkurranse fra bedrifter i andre land. Innovasjonsforskerne påpeker at sam-
funnet generelt er tjent med å ha forskningsmiljøer av høy kvalitet som er i
stand til å sikre internasjonale kontaktflater for næringsliv, myndigheter og
andre.

Det har vært en betydelig økning i tildeling av offentlige midler til inter-
nasjonalt samarbeid på 1990-tallet. I St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning ved et
tidsskille, påpekes det at økningen har vært på 61 pst. i perioden 1992-98, og at
det i 1998 ble tildelt om lag 1,4 mrd. kroner til norsk deltakelse i internasjonalt
forskningssamarbeid. En stor del av økningen har gått til europeiske samar-
beid, og må ses i sammenheng med Norges medlemskap i EUs rammepro-
grammer for forskning. Næringslivet har også økt sin satsning på internasjo-
nale FoU-tiltak. I 1995 ble det anslått at næringslivets innsats var på 620 mill.
kroner, mens denne i 1998 ble anslått til 690 mill. kroner (St.meld. nr. 39
(1998-99)). Imidlertid skiller næringslivets satsning seg noe fra den offentlige,
ved at en større del av deres økning knyttes til nordiske virksomheter, og ved

Tabell 5.2: Avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner innenfor høgre utdanning i
1998, inndelt i regioner

Universitetene Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler

Bilaterale 
avtaler

Multilat-
erale avtaler

Bilaterale 
avtaler

Multilat-
erale avtaler

Bilaterale 
avtaler

Multilat-
erale avtaler

Norden 4 1 4 5 18 3

Øst-Europa 34 9 6 4 27 1

Vest-Europa 26 7 4 11 39 5

USA/Can-
ada

17 0 5 1 27 2

U-land 35 6 20 0 5 0

Øvrig 18 4 3 2 4 1
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at en hoveddel av virksomheten er utviklingsarbeid og ikke forskning i snever
forstand.

I Forskningsmeldingen fremmes følgende forslag om norsk satsning på
internasjonalisering av forskning:
– Styrke samarbeidet og kontakten mellom enkeltforskere i Norge og andre

land.
– Videreføre deltakelse i internasjonale programmer og fora.
– Videreføre nordisk samarbeid.
– Videreutvikle forskningssamarbeid som ledd i samfunnsbygging i andre

land.
– Utvikle muligheter for internasjonalt samarbeid i Norge.

Tabell 5.3 viser at det har vært en betydelig grad av utveksling av vitenskapelig
ansatte gjennom europeiske programmer, slik at programmer initiert av myn-
dighetene kan gi grunnlag for omfattende utveksling av forskere og
lærerkrefter ved institusjonene innenfor høgre utdanning. Et sentralt mål ved
disse programmene er at institusjonene skal få tilgang til vitenskapelig perso-
nale fra andre land. Dette vil ikke bare bidra til internasjonalisering av norsk
høgre utdanning, men også gi en positiv faglig utvikling i miljøene.

Kilde: Heidi Olsen, Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene,
NIFU-rapport 1/99

Tabell 5.4 viser at det er langt flere norske som drar ut enn utlendinger
som kommer til Norge. På utdanningssiden har norske myndigheter lagt stor
vekt på at institusjoner innenfor høgre utdanning bør delta aktivt i EUs utdan-
ningsprogrammer. 40 I tillegg deltar Norge i det nordiske utdanningssamar-
beidet, herunder Nordplus. Institusjonene oppfordres til å arbeide for studen-
tutveksling blant annet ved bruk av European Course Credit Transfer System
(ECTS), et eget europeisk system for overføring av vekttall. Økonomisk støtte
til innføring og utvikling av ECTS gis gjennom en kontrakt mellom den
enkelte institusjon og Europakommisjonen. 41 Tabell 5.4 gir en oversikt over
studentutveksling i slike programmer, og inkluderer også studentutveksling-

Tabell 5.3: Vitenskapelig ansatte som har reist ut fra eller inn til institusjonene gjennom eu-
ropeiske programmer i 1997

Universitetene Vitenskapelige
høgskoler

Statlige høgskoler Private høgskoler

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn

ERASMUS 23 13 2 0 54 36 8 5

NORDPLUS 3 2 4 3 65 68 2 1

Leonardo 2 3 0 0 12 2 2 0

40. Kilde er Heidi Olsen, Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitus-
jonene, NIFU rapport 1/99. Hun nevner programmene Comett, ERASMUS, Sokrates, 
Leonardo og Lingua.

41. Kilde er Heidi Olsen, Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitus-
jonene, NIFU rapport 1/99.
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sprogrammer som er finansiert gjennom NORAD og NUFU-programmet og
som forvaltes av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid.

Kilde: Heidi Olsen, Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene,
NIFU-rapport 1/99

I tabell 5.4 framkommer at studentutvekslingen med europeiske land
fører flere norske studenter til utenlandske institusjoner enn motsatt. Til
gjengjeld tar norske institusjoner innenfor høgre utdanning imot flere uten-
landske studenter gjennom programmer som er finansiert over NORAD og
Utenriksdepartementet.

Samarbeidsprogrammet for Øst-Europa er ikke inkludert i tabellen. I forb-
indelse med dette programmet ble det i 1997 tatt opp 30 studenter ved norske
institusjoner, mens det ble tatt opp ti norske studenter ved østeuropeiske insti-
tusjoner. Til sammen viser dette at norske universiteter og høgskoler ikke er
prioritert mål for personer fra andre land. En grunn kan være språkbarrieren.
En annen grunn kan være at norske institusjoner innenfor høgre utdanning
ikke gir tilbud som er ettertraktet nok for utenlandske studenter, eller at til-
budene ikke er godt nok kjent

Det er grunn til å påpeke at institusjonene har behov for bistand på enkelte
områder i sitt arbeid med internasjonalisering. I boks 5.1 finner man de ulike
aktørene som arbeider innenfor feltet internasjonalisering av høgre utdan-
ning.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger sammen med
Utenriksdepartementet rammebetingelsene for studentutveksling og
deltakelse i internasjonale forsknings- og utdanningsprogrammer. På forskn-
ingsområdet har Norges forskningsråd et ansvar for å informere og å gi råd
om de muligheter for støtte som blant annet følger av EUs rammeprogrammer
for forskning.

På utdanningssiden er det to aktører som har hatt ansvar for gjennom-
føring av EUs utdanningsprogrammer Sokrates og Leonardo. Dette er Senter
for internasjonalt universitetssamarbeid i Bergen og Teknologisk institutt (TI)
i Oslo. Senter for internasjonalt universitetssamarbeid er underlagt Det nor-
ske universitetsråd, men har også oppgaver for de statlige og de private høg-
skolene. I tillegg til å ha ansvar for norsk deltakelse i EUs utdanningsprogram

Tabell 5.4: Studentutveksling gjennom formaliserte programmer i 1997

Universitetene Vitenskapelige
høgskoler

Statlige høgskoler Private høgskoler

Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn

ERASMUS 790 597 128 120 360 219 69 101

NORDPLUS 125 229 45 49 282 266 27 17

Leonardo 31 41 0 0 8 5 2 0

NUFU 77 36 0 2 0 0 0 0

Kvotepro-
grammet

0 516 0 44 0 198 0 35

NORAD 0 79 32 34 28 10 0 7
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Sokrates, administrerer Senter for internasjonalt universitetssamarbeid
utdanningssamarbeid mellom institusjoner for høgre utdanning i Norge og
utviklingsland o.a.

5.5 Et europeisk system for høgre utdanning

I 1998 undertegnet utdanningsministrene i Frankrike, Tyskland og Italia en
erklæring om at deres land vil legge om til felles gradsstruktur, Sorbonne-erk-
læringen. Formålet var å harmonisere systemene for høgre utdanning i
Europa.

I Sorbonne-erklæringen vises det til at europeiske utdanningsinstitusjoner
står i et konkurranseforhold til blant annet amerikanske høgre utdanningsin-
stitusjoner. En harmonisering av systemene for høgre utdanning mellom de
europeiske landene ble i erklæringen vurdert å være et bidrag til å bedre de
europeiske institusjonenes posisjon overfor særlig amerikanske universiteter.
Harmonisering av de høgre utdanningssystemene i Europa vil kunne gjøre det
enklere å få til mobilitet mellom de europeiske landene, og samtidig gjøre det
vanskeligere for ikke-europeiske land å tiltrekke seg europeiske studenter.
Parallelt vil utviklingen kunne bidra til mer samarbeid mellom de europeiske
institusjonene. Samarbeidet vil kunne føre til utviklingen av nye typer utdan-
ningstilbud, og de høgre utdanningsinstitusjonene i Europa kan slik bli mer
attraktive i forhold til utdanningstilbud i andre deler av verden.

Norge har som følge av samarbeidet i Europarådet, OECD og UNESCO,
ratifisert en rekke avtaler og konvensjoner som er relatert til høgre utdanning.
Utover på 90-tallet har det internasjonale samarbeidet om høgre utdanning fått
en langt mer forpliktende karakter, ikke minst tilskyndet av den økende aktiv-
iteten i EU-kommisjonen. Våren 1999 undertegnet Norge, som et av
medlemslandene i Europarådet og UNESCOs europeiske region «Konven-
sjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Euro-
paregionen», den såkalte Lisboa-konvensjonen. Hensikten med konvensjonen
er å legge forholdene til rette for akademisk mobilitet, og målet er å finne
felles løsninger på praktiske problemer når det gjelder godkjenning av kvali-
fikasjoner. Konvensjonen går ut over de alminnelig formulerte forpliktelser og
over i det handlingsrettede: Underskriverne forplikter seg til å innføre en stan-
dard for saksbehandlingsrutiner for godkjenning av høgre utdanning.

Litt senere samme år undertegnet den norske utdanningsministeren sam-
men med 30 europeiske utdanningsministre erklæringen om «The European
Higher Education Area», eller den såkalte Bologna-erklæringen. Også her er
økt mobilitet en hovedmålsetning.

I 1992 formaliserte de nordiske land sitt samarbeid om utdanning ved å gi
nordiske studenter like rettigheter i de nordiske land og gjennom å fastsette
en pris for hver nordisk student som studerte i et annet nordisk land. Dette
førte til at enda flere studenter benyttet seg av muligheten til å studere i et av
nabolandene. Det har senere blitt innført en kvoteordning for de mest etter-
traktede studiene.

Norge deltar aktivt i det nordiske samarbeidet bl.a. i tilknytning til Nord-
isk Ministerråd og Det nordiske universitetssamarbeidet. Det norske univer-
sitetsråd er også aktivt med i de to sentrale europeiske fellesorganisasjonene
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for universiteter, Association of European Universities, og CRE- Confedera-
tion of EU Rectors' Conferences. Sammen med departementet deltar Univer-
sitetsrådet også i Council of Europe's Committee for Higher Education and
Research under Europarådet. Blant annet har EU-programmene bidratt til at
det er blitt etablert flere organisasjoner og nettverk for samarbeid, og forster-
ket institusjonenes engasjement i allerede eksisterende organisasjoner.

Harmonisering av høgre utdanning i Europa er med andre ord et aktuelt
tema, ikke bare for EU landene men for hele det europeiske området. Det
synes å være politiske, økonomiske, sosiale og institusjonelle drivkrefter bak
en slik utvikling.

En viktig  politisk drivkraft er ønsker om et tettere europeisk samarbeid.
Høgre utdanning blir vurdert som viktig i en slik sammenheng, fordi den kan
bidra til utvikling av felles kulturelle mønstre og europeisk identitet. Dette ble
også eksplisitt uttrykt av EU i tildeling av midler til Nordsjøuniversitetet, som
er et felles prosjekt mellom universiteter og høgskoler i Nordsjøregionen med
sekretariat lokalisert til Høgskolen i Stavanger.

En  økonomisk drivkraft bak en harmonisering av høgre utdanning, er
målsetningen om et felles europeisk arbeidsmarked. Dette forutsetter at
arbeidstakernes kompetanse kan forstås og anerkjennes på tvers av landeg-
renser. En måte å gjøre dette på er gjennom sertifiseringsordninger for ulike
yrker. Slike ordninger kan ha en mer eller mindre nær forbindelse til utdan-
ningssystemet. Transaksjonskostnadene i arbeidsmarkedet vil bli redusert
hvis arbeidstakere i ulike land får samme typer standarder å forholde seg til
for sine utdanninger, noe som vil gjøre mobilitet av arbeidskraft på tvers av
landegrensene enklere.

En  sosial drivkraft bak harmonisering av høgre utdanning er manges
ønske om å ta deler av eller hele sin utdanning i utlandet. Samtidig vil flere
ønske å utnytte mulighetene i et felles europeisk arbeidsmarked, og har der-
for behov for ordninger som gjør at deres kompetanse lar seg oversette i andre
lands arbeidsmarkeder.

5.6 Godkjenningsordninger

Det er sentralt for den internasjonale mobiliteten av studenter at den enkeltes
utdanning kan innpasses i de utdanningsløpene som finnes i andre land. I den
forbindelse er det tatt en rekke internasjonale initiativ. Lisboa-konvensjonen 42

som de fleste europeiske land, inkludert Norge, har ratifisert kan ses i en slik
sammenheng. Denne omhandler godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende
høgre utdanning i Europa-regionen. De land som tiltrer konvensjonen, er for-
pliktet til å ha gode rutiner for saker som gjelder godkjenning av høgre utdan-
ning. Det skal blant annet gjøres vedtak om godkjenning av høgre utdanning
innen rimelig tid, det vil si fire måneder fra all relevant dokumentasjon forelig-
ger. Dersom godkjenning blir avslått, skal det gis en grunn, og det skal også
informeres om mulige tiltak søkeren kan sette i verk for å oppnå godkjenning
på et senere tidspunkt. Hvert enkelt land vil fortsatt ha et selvstendig ansvar

42. UNESCO/Europarådkonvensjonen av 29. april.
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for å vurdere om den utdanningen den enkelte har tatt ved et utenlandsk
lærested, er faglig på høyde med utdanningen i hjemlandet.

Det er positivt at utenlandske institusjoner søker å tiltrekke seg norske
studenter. Den studiesøkende står imidlertid ofte overfor det problem at han
eller hun mangler informasjon om kvaliteten på de utdanningene som tilbys,
og vil ha vansker med å vurdere informasjonen de får fra salgskontorer eller
institusjonenes informasjonsavdelinger. Norske studiesøkere vil derfor ha
behov for et organ som kan vurdere studieønsker og studiested og forholdet
til reglene for norsk offentlig støtte.

Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler har i § 48 bestem-
melse om godkjenning av utdanning fra utenlandsk institusjon. Den som har
grad eller utdanning fra utlandet, kan søke norsk institusjon som går inn
under loven, om å få graden eller utdanningen fra utlandet godkjent som del
av en generell grad eller som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet
utdanningsprogram som gis ved institusjonen. Departementet kan gi forskrift
om godkjenning og kan for visse typer utdanning opprette nemnder som skal
avgjøre hvilke utenlandske læresteders grader som skal få generell godkjen-
ning. Der det er opprettet nemnd, er denne klageorgan for institusjonens
avgjørelse av søknad om godkjenning. Selv om det er opprettet nemnd, er det
institusjonen som godkjenner den utenlandske utdanningen, og som tildeler
norsk grad.

Godkjenning av utenlandsk utdanning som faglig jevngod med norsk grad
fastsatt med hjemmel i lovens § 45 kan gis på grunnlag av enkelteksamener,
og ingen av disse behøver å være avlagt ved norsk institusjon. Godkjenning
gir rett til å bruke tittel som er fastsatt for en grad, yrkesutdanning eller annet
utdanningsprogram som det er jamført med.

Det er forskjellige instanser som godkjenner utenlandsk utdanning. Det
er viktig å understreke forskjellen mellom profesjonsgodkjenning og akade-
misk godkjenning. Tildeling av yrkestittel/autorisasjon foretas av den myn-
dighet som gir autorisasjon også til norske yrkesutøvere. Sosial- og helsede-
partementet har ansvar for autorisering av helsepersonell, Justisdepartemen-
tet for advokatbevillinger, Finansdepartementet for revisorer og eiendomsme-
glere osv. I en del tilfeller konsulterer godkjenningsmyndigheten norske
læresteder som ledd i sin saksbehandling, men den endelige autorisasjon eller
profesjonsgodkjenning skjer ikke på lærestedene.

Dette kan oppfattes som et problem for mange norske studenter i utlandet,
særlig for de som velger profesjonsutdanninger. Det kan synes som om serti-
fisering av kompetanse for yrkeslivet nå er knyttet til politiske avtaler for reg-
ulering av arbeidsmarkeder, mer enn avtaler som bestemmer forholdene i
høgre utdanning. Det har derfor vært hevdet at man må se sertifisering av
yrkeskompetanse mer i sammenheng med utdanningsløpene. Tilleggsutdan-
ning i Norge etter endt utdanning i utlandet kan være sløsing både med den
enkeltes tid og med arbeidskraften i samfunnet, i hvert fall hvis utdanningene
som er tatt i utlandet, kvalitetsmessig er på høyden med det som tilbys ved
norske institusjoner. Også på dette området kan det være viktig med en
instans som gir informasjon og godkjenner utdanninger som kan gi sertifisert
yrkeskompetanse i Norge. Man kan vurdere om en slik instans bør få delegert
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myndighet til autorisasjon for yrkesutøvelse fra de departementene som nå
håndterer dette.

Til å koordinere arbeidet med godkjenning av utdanning fra utlandet
opprettet departementet i 1991 Informasjonssenteret for internasjonal utdan-
ning (NAIC). Dette er nå lagt til Norgesnettrådets sekretariat.

NAIC mottar og saksbehandler søknader om godkjenning av utenlandske
utdanninger, og videresender søknadene med anbefalinger til rette godkjen-
ningsmyndighet. I de fleste tilfeller vil dette være den høgre utdanningsinsti-
tusjonen der den enkelte ønsker å fortsette sin utdanning. I tillegg vil det
komme søknader til NAIC om godkjenning av utenlandske utdanninger for
praktisering i yrkeslivet. I mandatet fra departementet heter det at NAIC skal
være:

«adressesentral for søknadene og sørge for videresendelse til riktig
godkjenningsmyndighet. Informasjonssenteret skal i forkant av
søknadsbehandlingen sikre at søknadene ikke har opplagte formelle
eller dokumentasjonsmessige svakheter.»

Videre heter det at NAIC skal være et nasjonalt informasjons- og kompetans-
esenter som skal bistå institusjonene etter behov med informasjon og veiled-
ning. 43

Tanken bak opprettelsen av NAIC var å unngå at søkere sendte sine
papirer for godkjenning til flere institusjoner samtidig, som så saksbehandlet
disse uavhengig av hverandre. NAIC skulle sørge for at den institusjonen som
hadde best forutsetninger for å vurdere en søknad, avgjorde saken. Videre var
det viktig å få en samlet nasjonal kompetanse for utenlandske utdanninger,
slik at kompetansesenteret kunne bistå de institusjonene som hadde behov for
råd. NAIC har selv ikke hjemmel til å foreta godkjenning.

I mange tilfeller får NAIC forespørsel om vurdering av utenlandsk utdan-
ning ut fra ønsket om å informere arbeidsmarkedet - ikke ut fra ønsket om aka-
demisk godkjenning. I forståelse med departementet og lærestedene utar-
beides det i slike tilfeller et informasjonsbrev til søkeren der NAIC beskriver
utdanningen og anslår omfanget av denne i form av tilsvarende antall norske
vekttall. Ofte er dette tilstrekkelig for søkerens formål.

Studenter som er opptatt ved et norsk lærested, og som ønsker å ta deler
av utdanningen i utlandet, vil normalt få godkjent dette studiet i utlandet
direkte ved det norske lærestedet. Dette gjelder både studier som inngår i
utvekslingsavtaler (som for eksempel Sokrates/ERASMUS, NORDPLUS), og
delstudier initiert av studenten selv. I disse sakene kobles NAIC inn i de tilfel-
lene der lærestedene trenger assistanse.

5.6.1 Karaktersystem

Ved våre universiteter og høgskoler er det i bruk en rekke ulike karakter-
skalaer. Ved samme institusjon kan det være ulike karakterskalaer fra stu-
dium til studium. Den vanligste karakterskalaen har beståttkarakterene 1-4

43. I kapittel 16 drøftes det nærmere om det bør opprettes en uavhengig instans for akkredi-
tering og evaluering av utdanninger og institusjoner. Hvis dette blir realisert, vil det være 
naturlig å se godkjenning av utenlandske utdanninger i sammenheng med dette. NAIC 
sitt arbeidsområde vil derfor kunne tenkes organisert innenfor rammen av en slik virk-
somhet.
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som anvendes med tideler, men den brukes svært forskjellig fra fagområde til
fagområde, og også fra fag til fag innenfor samme «fagfamilie». Enkelte fagmil-
jøer bruker en midtre del av skalaen, mens andre bruker skalaens muligheter
fullt ut. Det er også påvist at forståelsen av skalaen kan variere sterkt innenfor
samme fag, slik at en og samme besvarelse kan bli vurdert svært ulikt fra en
eksamenskommisjon til en annen. Det er også påvist at sammen sensor kan
komme til ulikt resultat når samme besvarelse vurderes på nytt etter et visst
tidsintervall. Bruken av skalaer med tiendedels nøyaktighet, gir inntrykk av en
sikkerhet i vurderingen av kandidatene som det er lite sannsynlig innebærer
en slik grad av nøyaktighet som det gis uttrykk for. Særlig er det relevant å
stille spørsmål om man kan vurdere med tiendedels nøyaktighet prestasjoner
i fag hvor det nødvendigvis er høy grad av skjønn i vurderingen (til forskjell
fra fag hvor det er «fasitsvar»). Der hvor karakterer benyttes som kriterium
ved opptak til høgre nivå i studiet, er det selvsagt spesielt viktig at det er en
felles forståelse av hva den enkelte karakter formidler. Kommunikasjonen til
arbeidslivet om en kandidats prestasjoner er på denne bakgrunn også lite
etterrettelig, og det er problematisk å formidle en forståelse av norsk karak-
tergiving til utenlandske institusjoner. Det er selvsagt også problematisk at
karakterer i visse miljøer tillegges så stor vekt at studenter gjentar beståtte
eksamener for å få kanskje bare en tiendedel bedre.

I arbeidet for økt studentmobilitet i Europa, har Europarådet etablert en
ordning som legger til rette for at kurs fra en institusjon gir uttelling ved en
annen institusjon, det såkalte European Course Credit Transfer System
(ECTS). Systemet baserer seg på at institusjoner som deltar i utvekslingen,
har en beskrivelse av sine programmer i en ECTS-katalog, at det inngås
forhåndsavtaler om utveksling og at det fastsettes studiebelastning for det
enkelte kurs. 20 vekttall fra Norge er 60 ECTS-credits. I tillegg har man laget
en omregningstabell for karakterer som institusjonene selv velger om de vil
anvende. Denne utgjør 5 bestått-trinn:

A (excellent), B (very good), C (good), D (satisfactory) og E (sufficient)
som anslagsvis skal fordeles på følgende måte:

10pst.-25pst.-30pst.-25pst.-10pst.
Utfra de problemer som er registrert, er det behov for å komme fram til et

enklere og mer samordnet system for karaktergiving i norsk utdanning.
Andre land synes ikke å ha en tilsvarende bredde av ulike karakterskalaer og
heller ikke skalaer med så mange trinn. NTNU har vedtatt å innføre en fem-
leddet skala for beståtte eksamener basert på ECTS-skalaen fra høsten 2001 i
tillegg til at man selvsagt fortsatt har muligheten for å bruke bestått/ikke
bestått. I profesjonsdelen av det reorganiserte juridiske studium ved Univer-
sitetet i Oslo ble en tilsvarende ordning innført våren 1999. På denne
bakgrunn satte Det norske universitetsråd ned en arbeidsgruppe som leverte
sin innstilling i januar 2000.

Innstillingen  Mål med mening er oversendt Utvalget for høgre utdanning.
Her foreslås det at man, i tillegg til bestått/ikke bestått, innfører en karakter-
skala med langt færre trinn enn dagens skalaer, fortrinnsvis en skala med fem
bestått-trinn: A-E, samt F for stryk. Det enkelte karaktersymbol skal gis både
en generell, kvalitativ beskrivelse og en fagspesifikk beskrivelse av vurdering-
skriterier som klargjør hva som skal til for å oppnå den enkelte karakter i det
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enkelte fag. For å sikre at karakterskalaen brukes etter hensikten, er det
foreslått at man som en sekundær beskrivelse angir en relativ forankring slik
at man over tid og ved store kandidattall sikrer seg at karakteren A ligger
innenfor en prosentfordeling på 8-12 pst., B 20-30 pst., C 24-36 pst., D 20-30 pst.
og E 8-12 pst. Når det gjelder bruk av bestått/ikke bestått, skal denne ikke
relateres til skalaen A-E, men fremstå som en vurdering i forhold til et uttrykt
kvalitativt mål for hva studenten må kunne beherske. Der hvor det er behov
for å uttrykke deltakelse uten at det skjer en konkret vurdering, benyttes full-
ført/ikke fullført.

5.7 Bidrag fra høgre utdanning til utviklingsland og fredskultur

5.7.1 Utdanning for utvikling

Institusjoner innenfor høgre utdanning gir viktige bidrag til sosial, kulturell og
økonomisk utvikling. Det er imidlertid kostbart å utvikle kunnskap, og det
meste av verdens satsning på utdanning og forskning skjer da også i rike land.

Fattige land kan innhente og videreutvikle ny kunnskap gjennom å beny-
tte utdanningsinstitusjoner i andre land, og gjennom å bygge opp egne insti-
tusjoner for utdanning og forskning. Ifølge Verdensbanken hadde Ghana og
Sør-Korea samme nivå på BNP per innbygger for førti år siden. Ved inngangen
til 1990-årene var Sør-Koreas BNP per innbygger seks ganger større enn Gha-
nas. En god del av forskjellen mellom de to landene tilskriver Verdensbanken
landenes ulike satsning på utdanning. 44 Andelen av ungdomskullene som tar
høgre utdanning i Sør-Korea, er nå på samme nivå som andelen i de fleste
andre OECD-landene. En viktig grunn til Sør-Koreas vellykkede satsning på
utdanning er det samarbeidet landet har hatt med USA og Vest-Europa om
høgre utdanning.

Forholdet berøres også i «Verdenserklæringen om høgre utdanning for
det 21. århundre» fra UNESCOs verdenskonferanse om høgre utdanning i
1998 i artikkel 15:

«Prinsippet om solidaritet og ekte partnerskap mellom høgre utdan-
ningsinstitusjoner over hele verden er avgjørende for en utdanning og
opplæring på alle områder som bidrar til forståelse av globale proble-
mer, av betydningen av demokratisk styresett og kvalifiserte men-
neskelige ressurser som kan løse slike problemer, og av
nødvendigheten av å leve sammen med ulike kulturer og verdier. Prak-
tisering av flere språk, utvekslingsprogrammer for lærere og student-
er og institusjonskontakter/-forbindelser for å fremme intellektuelt og
vitenskapelig samarbeid bør bli en integrert del av de høgre utdan-
ningssystemene.

Prinsippene om internasjonalt samarbeid basert på solidaritet,
anerkjennelse og gjensidig støtte, ekte partnerskap som tjener part-
nernes interesser på en rettferdig måte, samt verdien av å dele
kunnskaper og  knowhow på tvers av landegrensene, bør være lede-
tråden i forbindelsene mellom de høgre utdanningsinstitusjonene
både i utviklede land og i utviklingsland, og bør spesielt komme de
minst utviklede land til gode. En bør være oppmerksom på behovet for
å opprettholde kapasiteten ved de høgre utdanningsinstitusjonene i re-

44. World development report 1998/99: Knowledge for development
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gioner som er rammet av konflikter eller naturkatastrofer. En internas-
jonal dimensjon bør følgelig gjennomsyre studieplanene,
undervisnings- og læreprosessene.»

I samsvar med dette ble det i erklæringen foreslått følgende:
– Hver høgre utdanningsinstitusjon bør vurdere å opprette enheter for å

fremme og administrere internasjonalt samarbeid, herunder vennskapsor-
dninger med institusjoner i andre land, basert på brobygging mellom rike
og fattige land.

– Det bør legges til rette for internasjonal mobilitet av akademikere som et
middel til videreføring og deling av kunnskaper med sikte på å skape sol-
idaritet og gjøre solidaritet til et viktig element i det framtidige globale
kunnskapssamfunnet.

– Intensivering av arbeidet med å skape kompetansesentre i utviklingsland.
– Skape motvekt mot utflytting av kompetanse fra ressurssvake land til rik-

ere land.

Norske høgre utdanningsinstitusjoner bidrar allerede på de fleste av disse
områdene gjennom egne samarbeidsavtaler, eller i samarbeid med norske
myndigheter. Gjennom Kvoteprogrammet tildeler Stortinget årlig et visst
antall plasser til utenlandske studenter. Hver institusjon kan søke departe-
mentet om et antall plasser til dette formålet. Når søkeren blir tatt opp som
kvotestudent, er han eller hun sikret lån og stipend, inkludert dekning av
utgifter til en hjemreise i året. Hvis studenten reiser tilbake til hjemlandet etter
endt utdanning, vil studielånet bli omgjort til stipend. NORAD gir stipend til
studenter fra utviklingsland til 17 utvalgte diplom- og mastergradskurs ved
universiteter og høgskoler i Norge. I 1999 kjøpte NORAD kursplasser som
tilsvarte vel 240 stipend på helårsbasis.

Allerede i 1986 etablerte Det norske universitetsråd Nasjonalt utvalg for
utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Etter avtale mellom Uten-
riksdepartmentet og universitetsrådet i 1991forvalter utvalget et program for
å finansiere langsiktig, faglig samarbeid mellom norske universiteter og uni-
versiteter i utviklingsland. Utvalgets sekretariat er Senter for internasjonalt
universitetssamarbeid. Formålet er å bidra til forskning og forskerutdanning i
utviklingsland, for derigjennom å bidra til kompetanseoppbygging og sosial,
økonomisk og politisk utvikling.

Utenriksdepartementet avsatte midler til NUFU i 1991 gjennom femårige
avtaler med universitetsrådet, for at norske forskere, vitenskapelige miljøer og
institusjoner skal kunne inngå i et forpliktende samarbeid med tilsvarende
miljøer i utviklingsland.

NUFU har utviklet seg fra å være et samarbeid mellom enkeltforskere til
å bli et samarbeid som også omfatter forskernes institutter, sentre og institus-
joner. Nettverk er etablert mellom nord og sør med utveksling av forskere og
studenter fra begge sider. NUFU har i tillegg hatt betydning for de norske
institusjonene. Den gjensidige utvekslingen av forskere og studenter har gitt
grunnlag for kompetanseutvikling og internasjonalisering av norsk høgre
utdanning.

NUFU tar utgangspunkt i utviklingslandenes behov. Det er disse landene
som bestemmer hva de trenger, og deres ønsker gir også vilkår for hvilke
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samarbeidspartnere som er aktuelle i Norge. NUFU detaljstyrer ikke samar-
beidet, men overlater til institusjonene selv å gjennomføre og utvikle samar-
beidet. Tiltaket har i vesentlig grad bidratt til å etablere faglige og administra-
tive ordninger som egenkontroll og egenevaluering ved institusjonene, inter-
nasjonal kommunikasjon og prosjektstyring.

NUFU-programmet ble våren 2000 evaluert, og den foreløpige rapporten
er presentert. Rapporten er positiv når det gjelder både prosess og resultater,
og antyder at programmet med fordel kan utvides og modellen også benyttes
i opprettingen av støtte til samarbeid med andre land enn de som nå inngår i
programmet, og til temaer som Norge er opptatt av så som miljø, mennesker-
etter og «Good governance».

5.7.2 Bidrag fra høgre utdanning til en fredskultur

FNs generalsekretær Kofi Annan har pekt på ( Aftenposten, 23.9.99) at det
dominerende temaet i vår moderne tid har vært den kontinuerlige forminskin-
gen av verden, først og fremst på grunn av teknologiutviklingen og bidrag fra
kunnskapsinstitusjoner. Mennesker i alle deler av verden er mer direkte påvir-
ket av hverandres handlinger enn noen gang før i menneskehetens historie.
En positiv side ved dette er at det skapes et mangfold av valgmuligheter og
muligheter for utveksling av erfaringer og gjensidig læring, påpekte Annan.
På den annen side oppfatter mange utviklingen som en trussel mot økonomi
og arbeidsplasser, identitet og innflytelse. Generalsekretæren viser videre til
at forebyggende diplomati og internasjonale fredsstyrker ikke er tilstrekkelig
for å nå målsetningen i FN-pakten om «å redde kommende slektsledd fra kri-
gens svøpe». Av den grunn fremmer han forslag om byggingen av en fredskul-
tur, som på en mer grunnleggende måte skal bidra til fred gjennom en dialog
mellom tradisjoner og kulturer.

Utdanningssystemet er med på å legge grunnen for utviklingen av stabile
samfunnsforhold. Institusjonene for høgre utdanning er internasjonale i sin
natur. De forholder seg til internasjonale fagmiljøer og internasjonale stan-
darder for forskning og utdanning. Det har vært påpekt at disse institusjonene
kan bli viktige bidragsytere til en internasjonal fredskultur om de har en bev-
isst holdning til sin egen internasjonale betydning. Mange miljøer besitter
dessuten kompetanse som kan utnyttes for å etablere bedre forutsetninger for
fred.

Norske forskningsmiljøer har over lengre tid bidratt til økt forståelse av
konflikter i det internasjonale samfunn. Fredsforskningsinstituttet i Oslo
(PRIO), som ble opprettet i 1959, er en viktig arena for slik forskning. Freds-
forskningen er tematisk innrettet mot forståelse av konflikter, og hvordan
disse utvikler seg til kriger og voldshandlinger. Samtidig har fredsforsknin-
gen et normativt utgangspunkt i at den skal gi et bidrag til etablering av fred
og konfliktløsning med ikke-voldelige midler. Senter for internasjonalt univer-
sitetssamarbeid og Norges forskningsråd administrerer et samarbeidspro-
gram mot Øst-Europa, og det vil bli opprettet et program mot Balkan i år,
begge finansiert av UD. Disse gir anledning til kontakt og kunnskapsutvikling
og temarettet samarbeid om fred og konfliktløsning.

På tross av langsiktig forskning innenfor dette temaet, er det i liten grad
etablert utdanninger i Norge som er rettet mot fredsproblematikk. Et viktig
unntak er Nansenskolen på Lillehammer, som i flere år har tilbudt seminarer
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og kurs relatert til freds- og utviklingspolitikk. På universitetene er det skrevet
en rekke hovedoppgaver som er relatert til fredsforskning, men verken høg-
skolene eller universitetene har etablert utdanningsprogrammer som er rettet
mot konfliktløsning, og fredsrelaterte studier.

Universitetet i Tromsø har tatt initiativ til å arrangere en konferanse i mai
2000 for å drøfte hva høgre utdanningsinstitusjoner kan bidra med for å få
etablert en fredskultur. En oppfølging av en slik konferanse kan være å utar-
beide studietilbud innenfor freds- og konfliktstudier ved høgre utdanningsin-
stitusjoner i Norge.

5.8 Norsk høgre utdanning i et internasjonalt samfunn

5.8.1 Internasjonalt samarbeid og konkurranse

Vi lever i et internasjonalt samfunn der økonomiske, kulturelle og teknolo-
giske endringene kommer i et høyt tempo. Land og verdensdeler er knyttet
tettere sammen enn tidligere. Endringene får derfor raskt konsekvenser også
for Norge og de norske institusjonene. Universitetenes og høgskolenes virk-
somhet har alltid vært internasjonale i sin natur. I framtiden kommer dette
aspektet til å få økende betydning, ettersom landets evne til å ta del i utviklin-
gen avhenger av sterke kunnskapsinstitusjoner som er i stand til å innhente,
forstå og ta i bruk ny kunnskap utenfra. Skal institusjonene lykkes i dette, må
de knytte tette bånd til utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i andre
land.

Institusjonene og mange av deres ansatte må ta aktivt del i det internasjo-
nale samarbeidet innenfor forskning, faglig fornyelse og pedagogisk utvikling.
Alle kan ikke delta i internasjonale forskningsprosjekter, men man må forut-
sette at lærekreftene er oppdatert på utviklingen innenfor eget fagfelt, og en
utvikling som ikke stopper ved den norske riksgrensen. Kvaliteten på under-
visningen og forskningen avhenger av et slikt samarbeid. Klarer ikke de nor-
ske miljøene å ta del i det internasjonale samvirket, vil de kunne få problemer
med å gi den utdanning og forskning som Norge har behov for eller som
holder et kvalitativt høyt nivå. Skal de norske institusjonene kunne dra nytte
av det internasjonale samarbeidet og bli interessante samarbeidspartnere for
miljøer i andre land, må de kunne utvikle kunnskap og kompetanse av høy
kvalitet. De to aspektene hører med andre ord nøye sammen. Uten et godt
internasjonalt samarbeid svekkes kvaliteten. Uten god nok kvalitet lykkes
man ikke i samarbeidet.

Som borgere av verdenssamfunnet kan studentene i økende grad velge å
ta utdanning i andre land. Det finnes allerede en rekke gode utdanningstilbud
i blant annet Nord-Amerika, Europa og Oseania som tiltrekker seg norske stu-
denter. Både næringslivet og offentlig sektor vet å sette pris på arbeidstakere
med internasjonal erfaring, og det er grunn til å tro at flere norske ungdommer
vil velge å ta noen år i utlandet. Isolert sett er ikke dette noe problem. Tvert
imot: Disse studentene vil være med på å styrke landets evne til å delta i det
internasjonale samarbeidet, delvis ved at de bringer med seg ny og alternativ
kunnskap og erfaring, og delvis gjennom det kontaktnettene de bygger opp i
utlandet.
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En rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner forbereder seg samtidig
på å etablere seg i flere land, og en må regne med at de også kommer til
Norge. Dette vil gjelde studietilbud på høgre grads nivå og ulike kurs og studi-
etilbud som ligger i grenselandet mellom videregående og høgre utdanning:
alt fra negleskulpturering til kortere yrkesrettede kurs innenfor informasjon-
steknologi.

En ser allerede at institusjoner som Open University, University of Phoe-
nix og University of Maryland University College etablerer utdanningstilbud i
andre land. Dette skjer gjerne gjennom en kombinasjon av Internett-basert
undervisning og lokal gruppeundervisning. Man kan også forestille seg at
utenlandske institusjoner inngår samarbeidsavtaler med tilsvarende norske,
og der de norske institusjonene tar seg av lokale kurs og grupper. I sin ytterste
konsekvens kan dette føre til etablering av norske institusjoner som franchise-
avdelinger av utenlandske utdanningsbedrifter.

Her er det ofte akkrediterte institusjoner som gir undervisning av høy
kvalitet. Ettersom de er avhengige av en jevn tilstrømning av nye studenter,
viser de også stor evne til å tilpasse seg studentenes behov for hjelp og
oppfølging. Dette kan gjøre dem til attraktive alternativer for norske studenter
som er lei av store forelesningssaler og et svakt utbygd støtteapparat. En slik
utvikling kan bli forsterket av at en nå møter nye generasjoner unge som er
vant til mer prosjektorientert undervisning, og som derfor vil ha problemer
med å tilpasse seg universitetenes tradisjonelle undervisningsform med store
forelesninger og selvstendige studier. Hvis de internasjonale institusjonene
tilbyr mer prosjektorientert undervisning, vil de også kunne tiltrekke seg flere
av de tradisjonelle førstegangsstudentene.

Gjennom sin aktive bruk av nettbasert undervisning og lokale grupper er
mange av de internasjonale universitetene og høgskolene godt tilpasset
kunnskapssamfunnets behov for etterutdanning. Med mindre de etablerte
norske institusjonene satser aktivt på etter- og videreutdanning, kan man risik-
ere at disse nye institusjonene - sammen med private norske - tar over hele
denne delen av utdanningssektoren.

Det er naturligvis mulig å forestille seg at de statlige institusjonene bevisst
velger bort denne formen for utdanning og i stedet satser aktivt på campus-
baserte utdanningstilbud rettet mot de førstegangsstuderende. Det er da også
mye som tyder på at de unge har behov for å studere ved en «fysisk» institus-
jon med alt det den kan tilby av fasiliteter, lærerkontakt og kulturtilbud. Men
også her kreves det at institusjonene tilbyr et studieløp som er attraktivt for de
unge. Hvis ikke, vil de velge andre institusjoner i inn-og utland.

Nå kan det finnes mange gode grunner til at noen av de norske univer-
sitetene og høgskolene bør bli mindre. Ved flere av universitetene blir det da
også understreket at man kan tenke seg en viss reduksjon i antallet studenter,
blant annet for å kunne styrke undervisningstilbudet overfor dem som blir
igjen, og for å kunne få mer tid til forskning. Det er allikevel grenser for hvor
langt institusjonene kan redusere tallet på studenter, uten at det går ut over fel-
lesskapets vilje til å opprettholde finansieringsnivået. I sin ytterste konsekvens
kan man derfor risikere at institusjonene blir marginaliserte.

En svekket økonomi vil også gå ut over institusjonenes evne til å tiltrekke
seg dyktig fagpersonell. En ser allerede i dag at institusjonene har vansker
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med å rekruttere ekspertise fra inn- og utland. Dette skyldes delvis at de har
problemer med å tilby lønninger som kan måle seg med nivået ved utenland-
ske institusjoner eller i det private næringsliv. Like viktig er det likevel at de
ikke kan tilby fagfolkene de arbeidsforholdene og det vitenskapelige utstyret
de trenger. For mange betyr mulighetene for å kunne drive med forskning like
mye som lønnsforholdene når de skal velge arbeidsplass. Blir betingelsene for
å drive med god forskning eller undervisning for dårlige, velger de en annen
institusjon. Også på dette området er det etablert et internasjonalt marked. De
statlige institusjonene risikerer derfor ikke bare å sakke akterut i rekrutterin-
gen av gode lærere og forskere; de kan også å miste dem de allerede har.
Dermed vil institusjonene være inne i en ond sirkel der mangelen på gode fag-
folk svekker kvaliteten på undervisningen, noe som kan føre til færre stu-
denter og en dårligere finansiering.

Noen vil kunne hevde at en slik utvikling ikke behøver å skade norsk
nærings- og samfunnsliv. Det viktigste er ikke  hvem som tilbyr utdanning av
relevans for samfunns- og næringsliv, men  at noen gjør det. Kommer en i den
situasjon at et flertall av de utdanningssøkende søker seg til nye institusjoner
i inn og utland, kan det være greit så lenge denne utdanningen er av god nok
kvalitet.

Enkelte vil også kunne hevde at det vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt å la den offentlig finansierte studiestøtten ensidig gå via studentene
til private institusjoner. Studentene får den utdanningen de ønsker seg, og de
private kunnskapsinstitusjonene må konkurrere på grunnlag av kvalitet og rel-
evans. I land som USA ser vi da også at både private og delstatseide institus-
joner for høgre utdanning konkurrerer om studentene på samme «marked»,
og langt på vei bidrar konkurransen til økt oppmerksomhet om studentenes
og samfunnets behov. Nå som de norske institusjonene står overfor en stor
internasjonal utdanningsarena, må også disse konkurrere om studentene.
Man kan da spørre seg om det i det hele tatt er behov for statlige institusjoner
i denne sektoren, og om man ikke like godt kan overlate utdanningstilbudet
til «markedet».

Problemet med et slikt resonnement er at det reduserer institusjonene for
høgre utdanning til studentfabrikker som ensidig retter sin oppmerksomhet
mot studentenes og arbeidslivets umiddelbare behov for utdanningstilbud. De
norske universitetene og høgskolene, private så vel som statlige, er noe mer
enn rene skoler. De er sentrale kultur- og kunnskapsinstitusjoner som skal
sikre landet en kunnskapsbase for framtidig kulturell, sosial og økonomisk
utvikling. Dette gjelder ikke minst universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene, som skal sørge for grunnforskningsmiljøer som skal frambringe ny
kunnskap og videreformidle ny kunnskap fra andre miljøer i inn- og utland.

I dette ligger det også et sterkt behov for beredskap. Verken studentene,
bedriftene eller de offentlige institusjonene kan fullt ut forutse hvilken
kunnskap framtidens samfunn kan komme til å trenge. De statlige institus-
jonene for høgre utdanning skal sammen sikre landet en bred kunnskapsbase
som gir den fleksibiliteten som er nødvendig for å løse framtidige problemer
og oppgaver. Med et bredt spekter av fag, utdanningstilbud og forskningsom-
råder åpner denne delen av sektoren også opp for nye kombinasjoner av
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kompetanse og kunnskap fra ulike miljøer. Et slikt samspill mellom fagom-
råder kan gi opphav til nyskapning som ellers ikke ville ha funnet sted.

I forlengelse av dette er det viktig at studentene møter kunnskapsmiljøer
som oppfordrer til nytenking og kritikk. Et internasjonalt samfunn i kontinu-
erlig endring trenger mennesker som klarer å heve seg over fordommer og
selvfølgeligheter, og som er i stand til å nærme seg nye forhold med åpne sinn.
Her gjelder det ikke bare å oppøve studentenes evne til å tilpasse seg en ver-
den i stadig endring. Enda viktigere er det at institusjonene klarer å få fram
generasjoner med mennesker som er i stand til å prege framtiden med egne
ideer og idealer.

Innpassing fra utdanninger som er tatt i andre land
Andelen som studerer i utlandet, er lav i forhold til ambisjonen fra St.meld. nr.
19 (1996(97)  Studier i utlandetom at 10 pst. av alle studenter bør ta deler av
sin utdanning i utlandet. Man kan bruke økonomiske virkemidler for å øke
denne andelen, og man kan sørge for bedre informasjon og veiledning om
studier i utlandet. På det økonomiske området er det allerede gjort mye. Det
er mulig å få dekt deler av skolepengene gjennom lån og stipend. Lykke-utval-
get ser nå på gebyrstipendordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om
mulighetene for valg av læresteder i utlandet bør begrenses til en liste av insti-
tusjoner utarbeidet av Lånekassen, eller om studenten skal få større frihet til
å disponere et gitt beløp til dekning av skolepenger ved studier i utlandet.

Innpassingen av utdanning som er tatt i utlandet, i norske utdanningsløp
må ses i lys av hva slags type gradsstruktur som velges for norsk høgre utdan-
ning. Men selv om gradsstrukturen endres slik at den blir mer sammenfall-
ende med andre lands systemer, må man vurdere om utdanning som er tatt i
andre land, passer inn i det studieløpet vedkommende ønsker i Norge.

Det er allerede etablert en rådgivende organisasjon for institusjonene når
det gjelder dette: Informasjonskontoret for studier i utlandet (NAIC). Det er
imidlertid fortsatt de enkelte norske utdanningsinstitusjonene som foretar
den endelige godkjenningen av de utenlandske utdanningsløpene. Dette kan
føre til en tungrodd prosess som ikke gir den likebehandlingen man trenger,
og kan være en grunn for at man bør etablere et offentlig organ som sørger for
innpassing og godkjenning av utenlandsk utdanning i forhold til norske grad-
sutdanninger. For nærmere omtale av et slikt organ vises det til kapittel 15
hvor det foreslås opprettet et Senter for evaluering og akkreditering .

Målet må være at man bygger opp en sentral kompetanse som gjør det let-
tere å få godkjent en utenlandsk utdanning på en rask måte. Dette vil tjene
både norske studenter som har studert i utlandet, og utlendinger som ønsker
å arbeide i Norge. I dag ser man ofte at innvandrere og asylsøkere med høgre
utdanning ikke får brukt sin kompetanse, rett og slett fordi det blir for vanske-
lig å få godkjent vitnemålene. Dette er en sløsing med kompetanse som Norge
taper på, og som påfører dem det gjelder, unødig frustrasjon.

Behovet for nasjonal informasjon
Andre lands nasjonale sentre som arbeider med ulike tiltak for internasjonal
kontakt i høgre utdanning, har i mange tilfeller sitt utspring utenfor departe-
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mentet. Sentrene har litt ulike oppgaver. De fleste opererer med programmer
for internasjonalt samarbeid, samordner internasjonale avtaler og profilerer
egne utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Noen av sentrene har egne
enheter som driver kursvirksomhet, og egne enheter for evaluering og for
politikkutforming (NUFFIC og DAAD). Flere er direkte engasjert i student-
mobilitet. I Norge er de største programmene lagt til Det norske univer-
sitetsråds Senter for internasjonalt universitetssamarbeid. Senterets virksom-
het finansieres i dag av to departementer, Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet og Utenriksdepartementet, og Nordisk Ministerråd. Andre
aktører er Norges forskningsråd, Lånekassen og Teknologisk institutt. Også
ANSA har et nasjonalt informasjonsansvar.

Fellesskapet for høgre utdanning, det kommende Universitets- og høg-
skolerådet, kan spille en aktiv rolle i bidrag til utvikling av institusjonenes
internasjonale kompetanse, tilrettelegging og koordinering av informasjon. I
framtiden vil institusjonenes profilering av norsk utdanning være like viktig,
og at institusjonenes fellesskap koordinerer denne virksomheten der det er
rasjonelt. Institusjonenes fellesskap kan også ta et ansvar for formidling mel-
lom norske høgre utdanningsinstitusjoner og internasjonale institusjoner og
organisasjoner så som Verdensbanken, IMF, FN-systemet, og de norske
departementene i de tilfellene der disse aktørene foretrekker å forholde seg til
høgre utdanningsinstitusjoner som ett system. Sentrene som er etablert i
andre land, har også bidratt til nasjonal koordinering, og fremmet nasjonal
utdanning og forskning overfor utlandet. Ikke minst har de aktivisert nasjo-
nale institusjoner og forskere i deltakelse i internasjonale fora og som inter-
nasjonale eksperter. Den samlede internasjonale informasjon, kontakt og
kompetanse som et slikt senter besitter, er et aktivum for institusjonenes
engasjement internasjonalt. I Norge er mange norske læresteder for små til at
de kan opprette egne service- og kompetansesentre av noen særlig størrelse
for sine fagmiljøer. Institusjonene vil trenge et rimelig servicetilbud i form av
nettverk, oversiktsdatabaser og informasjon. Dette kan et nasjonalt senter
bidra med.

I tillegg til å være et serviceorgan for institusjonene i deres internasjona-
lisering, forvalter av internasjonale programmer, informasjonssentral og -for-
midler og koordinator, har andre nasjoners sentre ofte to andre oppgaver som
det er verd å nevne: utvikling av internasjonale samarbeidsallianser mellom
institusjoner og internasjonal studieformidling. Disse to oppgavene henger
sammen. Internasjonale avtaler inneholder som regel tilrettelegging for mobi-
litet. I dag er det Senter for internasjonalt universitetssamarbeid tilknyttet Det
norske universitetsråd som har kompetanse til å bistå i oppbygging av disse
typene informasjonsdatabaser og gjøre dem interaktive og være et services-
enter for norske høgre utdanningsinstitusjoner.

5.8.2 Bidrag fra høgre utdanning til utvikling av velferd og sikkerhet

Oppbygging av kunnskapsbasen i utviklingsland
Norge er et av de rikeste landene i verden, og har derfor et særlig ansvar for
å bidra til at fattigere land lykkes i sitt arbeid for velstand, velferd, fred og
demokrati. Utviklingslandenes mulighet til å lykkes i å komme seg ut av fat-
tigdomsfellen hviler på en rekke faktorer. Det er blant annet behov for politisk
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stabilitet, et pålitelig og handlekraftig rettsvesen som respekterer grunn-
leggende menneskerettigheter, et godt helsevesen, en forutsigbar økonomisk
politikk som inngir tillit og trygghet for økonomiske og menneskelige invest-
eringer, og en god infrastruktur for kommunikasjon og transport.

Like viktig er det imidlertid at landene klarer å bygge opp et godt
kunnskapssystem med en god allmennutdanning for alle og med tilbud om
høgre utdanning på områder av vital betydning for landets framtid. Faktum er
at alle de faktorene som er nevnt ovenfor, forutsetter at landene har fagfolk og
eksperter med god innsikt i de områdene det gjelder. Det dreier seg om alt fra
profesjoner som ingeniør, lege og jurist til samfunnsviter og humanist som
kan analysere landets politiske og kulturelle utvikling.

Det overordnede målet for norsk støtte på dette området må være å styrke
landenes egne kunnskapsinstitusjoner. Gjennom et aktivt samarbeid mellom
norske institusjoner kan landenes egne universiteter, høgskoler og forskn-
ingsmiljøer ta del i de norske nettverkene for høgre utdanning og forskning,
og gjennom dem også de internasjonale. Ved å la mange av landets beste
hoder studere i Norge legger man også grunnen for en kompetanseoverføring
fra Norge til dette landets kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og offentlige
institusjoner.

Det kan allikevel ikke være noe mål at alle utviklingsland skal være selv-
forsynte når det gjelder høgre utdanning og forskning, like lite som et lite land
som Norge kan dekke alle fagområder på en like god måte. På samme måte
som norske studenter drar til utlandet for å hente kunnskap og inspirasjon, må
studenter fra den tredje verden få studere ved norske institusjoner i en kortere
eller lengre periode.

Norge vil også ha stort utbytte av et slikt samarbeid. De norske student-
ene, lærerne og forskerne kan på denne måten lære mye om andre lands kul-
tur, natur og økonomiske og politiske forhold, og være med på legge grunnen
for gjensidig forståelse og samarbeid. Det finnes dessuten en rekke sterke fag-
miljøer og ressurspersoner ved mange av kunnskapsinstitusjonene i
utviklingslandene, og de norske miljøene vil ofte ha faglig utbytte av å samar-
beide med dem.

Det har vært påpekt at mange av studentene ikke vender tilbake til hjem-
landet, og at målsettingen for politikken derfor ikke nås. Det hender da også
at studentene foretrekker å bli i Norge, av personlige, faglige eller økono-
miske grunner. Norsk innvandringslovgivning har svært restriktive bestem-
melser for alle andre studenter enn dem som kommer fra EØS-området. Det
styrende prinsipp er at alle studenter skal vende hjem snarest mulig etter endt
studium. Den som tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge som student,
har ikke anledning til å søke arbeidstillatelse her før fem år senere. Studielå-
net blir dessuten bare ettergitt dersom studenten vender tilbake til hjemlan-
det.

Det er to hovedinnvendinger mot dagens bestemmelser. For det første at
myndighetenes kontroll går lenger inn i vurdering av studievalg og -progres-
jon enn det som er vanlig i andre land. For det andre at bestemmelsene hånd-
heves på en måte som er lite tilpasset dagens globale arbeidsmarked. De beste
ekspertene reiser ofte ikke hjem, men til et  annet industriland. Slik får verken
hjemlandet eller Norge glede av denne kompetansen.
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Studenter fra utviklingsland bør stimuleres til å bruke sin nye kompetanse
i hjemlandet etter endt utdanning i Norge. Skal man nå dette målet, kan stu-
dentopptak kobles til faglig samarbeid og institusjonssamarbeid og bilaterale
ordninger. Ordninger med krav om permisjon fra jobben har i NORADs sti-
pendprogram gitt høy andel av studenter som vender hjem. Ordninger med å
ettergi gjeld i etterkant av studiet er et viktig virkemiddel, men neppe til-
strekkelig for å hindre hjerneflukt.

Imidlertid kan man vanskelig tvinge studentene til å reise tilbake til hjem-
landet, og i en viss grad må man ta høyde for at en del studenter forblir i Ves-
ten. I så fall vil det være berikende for Norge om denne ekspertisen blir her, i
stedet for å dra til andre vestlige land. Hvis man tillater dette, vil naturligvis
vedkommende måtte betale tilbake sitt studielån på samme måte som nor-
skfødte studenter. Forskjellene i lønns- og levevilkår kan allikevel være så
store at det blir fristende for studenten å bli i Norge. Hvis studenten tar hele
sin høgre grad eller doktorgrad i Norge, vil ønsket kunne bli forsterket av at
vedkommende har sitt faglige kontaktnett her i landet, og ikke like lett kan til-
passe seg fagmiljøene i hjemlandet.

Utdanning og forskning for fred
Avslutningen av den kalde krigen gav håp om avspenning og fred i vår del av
verden. De siste årenes kriger i det tidligere Jugoslavia har imidlertid minnet
oss på at fred ikke er en selvfølge. Konfliktene i det tidligere Jugoslavia og i
områder som Rwanda, Burma, Tibet og Øst-Timor viser oss at menneskene er
i stand til å begå de mest uhyrlige grusomheter. Det er komplekse sosiale,
økonomiske og psykologiske forhold som ligger til grunn for slike handlinger,
og det er på ingen måte enkelt å forstå det som skjer, og langt mindre forhin-
dre det. Det er likevel mye som tyder på at et aktivt arbeid for økt bevisst-
gjøring kan bidra til å avsløre den nøden og de fordommene og ønskene om
makt som ligger til grunn for konfliktene. Kunnskapsinstitusjonene vil her
kunne ta på seg et særskilt ansvar for å skape økt forståelse mellom folkegrup-
per og nasjoner.

I Norge er det tatt initiativ til en vurdering av høgre utdannings betydning
for framveksten av en fredskultur, gjennom konferansen «Higher education
for peace» ved Universitetet i Tromsø i mai 2000. Initiativet til Universitetet i
Tromsø kan også ses i forhold til deres deltagelse i samarbeidet mellom uni-
versiteter i Russland og Norge om forskning og utdanning.

Fra norske myndigheters side blir samarbeidet sett i sammenheng med
mål om stabilitet og utvikling i Nordvest-Russland og Baltikum. Internasjonale
organisasjoner har påpekt at Norge, sammen med de andre nordiske landene,
har et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling i områdene som grenser
opp til Norden. I tråd med dette er det blitt opprettet samarbeidsfora som Bar-
entssamarbeidet og Østersjøsamarbeidet.
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5.9 Utvalgets vurderinger og forslag

Internasjonalt samarbeid forankret ved den enkelte institusjon
Norske studenter og forskere som tar utdanning og velger å oppholde seg ved
utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner tilfører det norske samfunn res-
surser av stor betydning. Ved å studere og forske ved utenlandske institus-
joner av høy kvalitet får de mulighet til å utvikle kunnskap som kan komme
både dem selv og det norske samfunn til gode. Den kunnskap de får om kul-
turer i andre land vil ha betydning for samkvem mellom norske fagmiljø,
organisasjoner og bedrifter og tilsvarende i andre land. I tillegg vil forskere og
studenter gjennom opphold i andre land få tilgang til internasjonale nettverk
som vil være verdifull for ulike institusjoner innenfor norsk samfunns- og
næringsliv. Det er derfor positivt at et større antall forskere og studenter vel-
ger å oppholde seg ved høgre utdanningsinstitusjoner i andre land. Likevel er
det ennå bare en relativt liten andel av studentene som velger å ta deler av sin
høgre utdanning i andre land. Det er derfor behov for å styrke satsningen på
studier i utlandet.

Kontaktene mellom norske og utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner
blir ofte etablert gjennom forskere. Dette kan gi kontakter som resulterer
både i forsknings- og utdanningssamarbeid som inkluderer utveksling av stu-
denter. Institusjonene bør derfor i større grad ha rammebetingelser, og selv
utforme strategier, slik at forskere kan delta på en aktiv måte innenfor inter-
nasjonale nettverk. Dette bør inkludere at vitenskapelig ansatte tidlig får møte
utenlandske forskningsmiljøer, gjennom utenlandsopphold, deltagelse på
internasjonale konferanser mv. Internasjonal erfaring bør derfor inngå som en
del av forskerutdanningen.

Samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner om utveksling av stu-
denter for enkeltkurs eller for større moduler gjør at de norske fagmiljøene
kommer i dialog med disse om pensum og fagplaner. Da kan studenten være
trygg på at kursene ved det utenlandske universitetet lar seg innpasse i et
norsk studieløp og holder tilfredsstillende faglig nivå. Lokale avtaler om gjen-
sidig utveksling kan også gi reduksjon eller bortfall av studieavgifter ute. Øre-
merkede midler bør i større grad bli stilt til disposisjon for fagmiljøer som går
aktivt og forpliktende inn i internasjonalt samarbeid. Ettersom studier til
lavere grad blir tilført mest midler gjennom lånekassens ordning for heltids-
studenter i utlandet, er det rimelig at utvekslingsordninger for høyere grads-
og doktorgradsstudier blir prioritert når fagmiljøene blir invitert til å inngå
samarbeidsavtaler med institusjoner i andre land.

Eksisterende tiltak med individuelle stipendprogrammer og programpak-
ker bør videreføres. 45 Det samme bør ordningen med gebyrstipend for lengre
studier ved anerkjente læresteder i utlandet. I tillegg bør fagmiljøene få en
langt viktigere rolle enn i dag i utforming av programmer. Støtteordninger fra
Statens lånekasse for utdanning gir studenter omfattende muligheter til å
velge utdanninger i andre land. De vurderingene som i dag gjøres av kvalitet
ved utenlandske institusjoner og utdanningstyper bør skjerpes, særlig i for-
hold til at utdanninger i utlandet nå velges av flere. Utvalget viser her til de vur-

45. Blant annet ERASMUS*
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deringer som gjøres av Lykke- utvalget, men mener også at dette bør tilsi at
en større andel av utdanninger i utlandet bør skje med utgangspunkt i samar-
beid mellom norske og utenlandske fagmiljøer.

Også den geografiske spredningen av samarbeidsrelasjonene bør blir
større. Det bør her utvikles ordninger som gir incitamenter for at institus-
jonene i større grad skal samarbeide med institusjoner i land utenfor EU.

De norske institusjonene har en kunnskapsbase og en infrastruktur som
gjør at de har mye å bidra med når det gjelder videre- og etterutdanning. Man
ser allerede en økende internasjonal etterspørsel etter slik utdanning, og en
rekke utenlandske utdanningsinstitusjoner etablerer seg i andre land med til-
bud om slik utdanning. Det burde i utgangspunktet ikke være noe i veien for
at flere av de norske institusjonene etablerte slike tilbud og markedsførte dem
i andre land. Utvalget mener norske institusjoner bør utvikle etter- og
videreutdanningstilbud i samarbeid med internasjonalt orienterte
kunnskapsinstitusjoner og -bedrifter.

Norge har i dag en unik posisjon som kjøper av utdanning i utlandet med
det store antallet studenter som tar hele sin utdanning i utlandet. Disse stu-
dentene inngår imidlertid i liten grad i oppbygging av systematisk kunnskap
ved norske læresteder. Innsatsen på vel 750 mill. kroner får dermed beg-
rensede ringvirkninger for norske utdannings- og forskningsmiljøer. Selv om
utvalget vil gå inn for en fortsatt sterk støtte til norske studenter som tar større
deler av sin utdannelse i andre land, mener det likevel at man også bør legge
vekt på kortere opphold i utlandet som en del av en norsk grad. Hvis studenter
på høgre grads nivå har tilbrakt en tid ved et utenlandsk lærested, vil vedkom-
mende kunne tilføre den norske institusjonen viktig kunnskap og kontakter.

Internasjonalisering av høgre utdanningsinstitusjoner
Det er langt flere norske studenter og forskere som reiser til utenlandske
høgre utdanningsinstitusjoner enn det er folk fra andre land som studerer og
arbeider ved norske universiteter og høgskoler. Dette kan ha med Norges
posisjon i det internasjonale samfunn å gjøre - vi er et lite språkfellesskap i
utkanten av Europa. Ambisjonen bør likevel bli at norske universiteter og høg-
skoler skal være attraktive steder for utdanning og arbeid i en internasjonal
sammenheng. Her kan også norske forskere som gjør seg gjeldende internas-
jonalt spille en rolle. For institusjonene vil dette gi nye muligheter for rekrut-
tering. Mer viktig er at dette kan bidra til internasjonale læringsmiljø som vil
berike institusjonene faglig og kulturelt, og gjøre de mer attraktive også for
norske studenter.

Det er viktig å sikre at dyktige og anerkjente vitenskapelig ansatte fra
andre land tar seg arbeid ved norske universiteter og høgskoler. Utvalget
mener at en økt fristilling av institusjonene vil kunne gi dem den økonomiske
handlingsfriheten som er nødvendig for å kunne tilby utenlandske professorer
lønns- og arbeidsforhold som er sammenlignbare med andre lands.

Lønn er bare en av mange faktorer når utenlandske eksperter vurderer å
arbeide i Norge. Like viktig er det at de får tid og midler til forskning og faglig
utvikling, tilgang på godt og moderne utstyr og generelt gode arbeidsforhold.
Dette forutsetter at institusjonene gis de økonomiske rammebetingelsene
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som er nødvendig og at de selv får til et styringssystem som gjør det mulig å
prioritere slike tiltak.

Det bør gis adgang for institusjonene til å ta i mot studieavgift for opptil 40
vekttall/ 2 år, fra selvfinansierte, ikke EØS-finansierte studenter som ikke
deltar i programmer eller avtaler. Dette er særlig nord-amerikanske og øst-asi-
atiske studenter som beveger seg på et globalt utdannings-marked der de
andre steder betaler for det de får. Det vil heller ikke innebære noen presen-
dens for at norske studenter skal betale.

For utenlandske studenter og norske studenter som har tatt deler av sin
utdanning utenfor Norge, vil det være av vesentlig betydning at det er etablert
regelverk og systemer for kvalitetskontroll og akkreditering av utdanninger.
Dette gjelder både for utdanninger ved norske høgskoler og universiteter og
for studier i utlandet. Informasjon om innholdet i studier ved norske høgre
utdanningsinstitusjoner og muligheter for godkjenning av disse i en internas-
jonal sammenheng, kan ha betydning for om utenlandske studenter søker seg
til norske høgre utdanningsinstitusjoner.

For norske studenter vil det ha stor betydning at utdanningene de har tatt
i utlandet, kan innpasses i forhold til norske utdanninger og krav til kompet-
anse for arbeidslivet. Akkreditering av utenlandske utdanninger bør derfor
ses i nær sammenheng med sertifisering av yrkeskompetanse. I tillegg må de
som ønsker å studere i utlandet, få tilstrekkelig informasjon om hvordan
innholdet, kvaliteten og relevansen i studiene vurderes i forhold til norske
utdanninger og arbeidsliv. Dette er av avgjørende betydning for mobilitet og
internasjonalisering, og bør derfor ivaretas av Senteret for evaluering og
akkreditering, som foreslås etablert av utvalget i kapittel 15.

Det er viktig å være klar over forskjellen mellom profesjonsgodkjenning
og akademisk godkjenning. Tildeling av yrkestittel/autorisasjon foretas av
den myndighet som gir autorisasjon også til norske yrkesutøvere. Sosial- og
helsedepartementet har ansvar for autorisering av helsepersonell, Justisde-
partementet for advokatbevillinger, Finansdepartementet for revisorer og
eiendomsmeglere, osv. I en del tilfeller konsulterer godkjenningsmyn-
digheten norske læresteder som ledd i sin saksbehandling, men den endelige
autorisasjon eller profesjonsgodkjenning skjer ikke på lærestedene.

Utvalget mener man må se sertifisering av yrkeskompetanse i sammen-
heng med utdanningsløpene. Tilleggsutdanning i Norge etter endt utdanning
i utlandet kan være sløsing både den enkeltes tid og arbeidskraften i samfun-
net, i hvert fall hvis utdanningene som er tatt i utlandet kvalitetsmessig er på
høyden med det som tilbys ved norske institusjoner. Det kan her være viktig
med et uavhengig fagorgan som kan godkjenner utdanninger tatt i andre land,
og som kan gi sertifisert yrkeskompetanse i Norge. Man kan vurdere om en
slik instans bør få delegert myndighet til autorisasjon for yrkesutøvelse fra
departementene som nå håndterer dette. Etablering av et slikt Senter for eval-
uering og akkreditering drøftes nærmere i kapittel 15.

Til å koordinere arbeidet med godkjenning av utdanning fra utlandet
opprettet departementet i 1991 Informasjonssenteret for internasjonal utdan-
ning (NAIC). Dette er nå lagt til Norgesnettrådets sekretariat. I kapittel 16
drøftes det nærmere om det bør opprettes et Senter for evaluering og akkred-
itering som akkrediterer og evaluerer utdanninger og institusjoner. Hvis dette
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blir realisert, vil det være naturlig å se godkjenning av utenlandske utdan-
ninger i sammenheng med dette. NAICs arbeidsområde vil derfor kunne ten-
kes organisert innenfor rammen av en slik virksomhet. I tråd med det arbeidet
som gjøres for å fremme studenters mobilitet internasjonalt ønsker utvalget å
slutte seg til Det norske universitetsråds forslag i innstillingen  Mål med men-
ing om å endre karakterskalaen.

Forskningen og utviklingsarbeidet er internasjonalt av natur og det er vik-
tig å sikre at norske forskere tar del i det internasjonale samarbeidet på områ-
det. Man har allerede oppnådd mye gjennom de norske forskernes deltakelse
i ulike internasjonale samarbeidsprogrammer, ikke minst de senere årene
gjennom rammeprogrammene for forskning. Det kan allikevel være grunn til
å vurdere en intensivert satsing på norske programmer som stimulerer til
internasjonalt samvirke, som bidrar til at flere utenlandske eksperter kommer
til Norge og til at flere norske forskere får anledning til å samarbeide med for-
skere i andre land.

Faglig kontakt med utviklingsland
Som et rikt land har Norge et særskilt ansvar for utvikling og velferd i et inter-
nasjonalt perspektiv. De norske institusjonene for høgre utdanning bør aktivt
bidra til kunnskapsoppbyggingen i disse landene, noe som best kan skje ved
at landene klarer å bygge opp egne kunnskapsinstitusjoner av høy kvalitet.
Utvalget ser at NUFU programmet her er et viktig bidrag, og ser det som
ønskelig at dette programmet videreføres og forsterkes.

De norske institusjonene bør også bidra til utdanningen av fagpersonell
som kan være med på å bygge opp institusjonene i hjemlandet, noe som kan
være med på å styrke landets næringsliv og offentlige institusjoner. Et viktig
bidrag vil her være at flere vitenskapelige ansatte ved norske høgre utdan-
ningsinstitusjoner velger å oppholde seg ved forsknings- og høgre utdan-
ningsinstitusjoner i utviklingsland i forbindelse med såkalte «sabbatsår». Her
vil flere forhold være avgjørende for den enkeltes valg: det faglige utbytte,
bidrag til egenutvikling og økonomiske forhold. For den enkelte kan opphold
ved institusjoner i utviklingsland gi faglig utbytte, og samtidig gi bidrag til en
positiv utvikling av fagmiljøene samt gi de kontaktpunkter overfor internasjo-
nale nettverk innenfor forskning og høgre utdanning. Fra myndighetenes side
bør de økonomiske forholdene legges slik til rette at det oppmuntres til at
vitenskapelige ansatte oppholder seg ved institusjoner i utviklingsland i forb-
indelse med «sabbatsår».

På de områdene der landene selv mangler eller har svake fagmiljøer, vil
det være av betydning at det finnes utdanningstilbud i andre land som ikke er
for kostnadskrevende. Norge bør derfor fortsatt bidra med studieplasser og
annen kostnadsdekning for studenter fra den tredje verden. For oppbygging
av kompetansemiljøer kan det være nødvendig at studenter fra disse landene
tar hele den høgre graden eller doktorgradsutdanningen i Norge. Dette vil av
naturlige grunner øke sjansene for at studentene vil ønske å bli i Norge etter
endt utdanning, men i mindre grad enn dersom de tok hele sin førstegangsut-
danning i Norge. Utvalget tror ikke det er noen enkel vei utenom dette prob-
lemet, da det vil stride mot disse menneskenes grunnleggende rett til å
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bestemme over sin egen framtid å tvinge dem til å reise hjem igjen. Erfaringen
tilsier at de i så fall ofte drar til andre vestlige land.

Høgre utdanning i Norge må imidlertid ikke bli betraktet som en praktisk
omvei til opphold i Norge. Utvalget forutsetter derfor at studenter fra den
tredje verden som velger å bli i Norge, fortsatt skal betale fullt studielån på lik
linje med norskfødte studenter. Utvalget mener imidlertid at man i økende
grad skal la denne formen for utveksling foregå innenfor rammene av institus-
jonelle samarbeid mellom institusjoner i Norge og vedkommendes hjemland.
I den grad det er mulig, skal undervisningen inngå som en del av en grad hun
eller han tar i hjemlandet, og man må sikre at vedkommende beholder kontak-
ten med institusjonen i hjemlandet. På den måten vil det bli lettere å sikre at
utdanningen er av relevans for behov i hjemlandet, og kandidaten vil også let-
tere kunne gå over i en stilling ved den aktuelle institusjonen.

Bidrag til fredskultur
Utdelingen av Nobels fredspris har gjennom ett århundre bidratt til å profilere
norsk innsats for fred i en internasjonal sammenheng. Gjennom fredsforskn-
ing ved forskningsinstitutter og universiteter er det gitt verdifulle bidrag til
forståelse av konflikter og muligheter for ikke- voldelige løsninger og nedrust-
ning. En satsning på høgre utdanning innenfor fredsrelaterte emner vil være
viktig for å forsterke den innsatsen som allerede gjøres i Norge for forståelse
av konflikter og løsninger av dem uten bruk av vold.

Etablering av fredsutdanninger ved norske universiteter og høgskoler kan
også bidra til profilering av institusjonene internasjonalt. Det vil også kunne
forsterke kompetanse på områder som et relativt lite land som Norge har
behov for innenfor de internasjonale samarbeid og forum Norge deltar. En
satsning på etablering av fredsutdanninger bør også ses i sammenheng med
UNESCOs forslag om satsning på fredskultur. Dette bør følges opp av prosjek-
ter med formål å etablere utdanninger innenfor fred- og konfliktstudier ved
norske universiteter.

UNESCOS satsing på fredskultur har blitt fulgt opp av Universitetet i
Tromsø gjennom deres initiativ til en konferanse i mai 2000 om den høgre
utdanningens betydning for fred. Konferansen bør følges opp av et prosjekt
med formål å styrke samt etablere utdanninger innenfor freds- og konflikt-
studier ved norske universiteter og høgskoler. Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet bør ta ansvar for å få dekket kostnadene ved et slikt
prosjekt, og gjennom dette bidra til etablering av slike utdanninger ved univer-
sitetene og høgskolene.

5.9.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til internasjonalis-
ering fremmer utvalget følgende forslag:
– Institusjonenes eget ansvar for utformingen av internasjonale strategier

bør styrkes. Strategier for internasjonalisering bør omfatte utdannings- og
forskningsprogrammer, rekrutterings-, lønns- og personalpolitikk og
informasjon og markedsføring.

– Myndighetene bør legge til rette for å øke andelen norske studenter i
andre land. Spesielt bør det legges vekt på å øke antallet norske studenter
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som tar en del av sin høgre utdanning ved en utenlandsk institusjon.
– Tiltak som bidrar til at man får flere dyktige utenlandske studenter til

Norge bør styrkes. Blant annet bør norske utdanninger markedsføres
internasjonalt, og det bør tilbys undervisning på engelsk.

– Det bør stimuleres til formaliserte faglige samarbeid mellom norske og
utenlandske fagmiljøer om korttidsopphold for studenter ved utenlandske
høgre utdanningsinstitusjoner. En større del av den økonomiske innsat-
sen for studier i utlandet bør kanaliseres gjennom fagmiljøene ved de nor-
ske høgre utdanningsinstitusjonene.

– Tilgang på gebyrstipend bør i sterkere grad gjøres avhengig av en
kvalitetsmessig godkjenning av institusjoner og studietilbud. En bør her
etablere ordninger som ikke virker konkurransevridende.

– Det bør etableres et program med ressurser bevilget over statsbudsjettet
for å finansiere utvekslingsavtaler mellom norske fagmiljøer og viten-
skapelige utdanningsinstitusjoner i andre land. Avtaler for samarbeid om
utdanninger på høyere grad og doktorgrad bør bli prioritert.

– Utdanninger som tilbys utenlandske studenter må også kunne tilbys nor-
ske studenter.

– Det bør gis adgang for institusjonene til å ta i mot studieavgift for opptil 40
vekttall/ 2 år, fra selvfinansierte, ikke EØS-finansierte studenter som ikke
deltar i programmer eller avtaler.

– Det er en offentlig oppgave å bidra til mobilitet av studenter på tvers av
landegrenser. Senteret for evaluering og akkreditering, som foreslås
opprettet i kapittel 15, bør ha som oppgave å godkjenne og innpasse utdan-
ninger tatt ved utenlandske høgre utdanningsinstitusjoner i det norske
høgre utdanningssystemet.

– Karaktersystemet ved universiteter og høgskoler bør gjennomgående
bygge på skalaen European Credit Transfer System (ECTS). I tillegg til
bestått/ikke bestått innføres det en felles karakterskala for norsk høgre
utdanning med fem beståttkarakterer. Skalaen gjøres gjeldende for all
høgre utdanning.

– Universitetsrådets Senter for internasjonalt universitetssamarbeid bør bli
et serviceorgan for samtlige norske høgskoler og universiteter.

– Senter for internasjonalt universitetssamarbeid bør samordne og tilby
informasjon om studietilbud i utlandet og finansieringsmuligheter i forb-
indelse med utenlandsstudier.

– Programmer som gir studenter fra utviklingsland muligheter for studier
ved norske universiteter og høgskoler, bør videreføres.

– Satsningen på samarbeid mellom universiteter og høgskoler i Norge og i
utviklingsland bør forsterkes. NUFU-programmet spiller her en viktig
rolle. Institusjonenes kompetansesenter for internasjonalt universitetssa-
marbeid må stå sentralt i en videreutvikling av NUFU-programmet.

– Vitenskapelige ansatte bør i forbindelse med blant annet sabbatsår, stimul-
eres til opphold ved høgre utdannings- og forskningsinstitusjoner i
utviklingsland gjennom et styrket institusjonssamarbeid og andre incen-
tiver.

– Det bør vurderes en oppmykning av lovgivningen for tilbakesending av
studenter fra land utenfor EØS-området, slik at lovgivningen her ikke er
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strengere for studenter og ferdig utdannede enn for andre med opphold i
Norge regulert i henhold til utlendingsloven.

– Studieoppholdene i Norge bør i større grad innpasses i utdanningsløp
forankret i hjemlandenes institusjoner, for å sikre at utdanningen blir til-
passet landenes særskilte behov og for å bidra til at studentene vender til-
bake og bruker sin kompetanse til hjemlandets beste.

– Det bør legges til rette for prosjekt finansiert av Kirke-, utdannings- og for-
skningsdepartementet med siktemål å styrke og etablere fredsrelaterte
utdanningstilbud ved norske universiteter og høgskoler.
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Kapittel 6   
Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens 

betydning

6.1 Innledning

Det er gjerne slik at den som lever midt oppe i en teknologisk og kulturell rev-
olusjon, vanskelig kan overskue konsekvensene av de endringene de ser
rundt seg. Når man hadde vendt seg til dampmaskinen, var det kanskje ikke
så vanskelig å forestille seg at noen en dag ville sette en mindre maskin opp
på en vogn i håp om å lage en hesteløs kjerre. Men de kunne vanskelig over-
skue de økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvensene denne automobilen
ville få for vårt samfunn, i form av mer effektiv transport, kortere avstander,
økonomisk vekst, forurensning og ulykker.

Vår tid er også preget av en teknologisk og kulturell revolusjon. Dagens
barn og ungdom har vanskelig for å forestille seg hvordan det var å leve for ti
til femten år siden, den gangen Internett var forbeholdt forskerne, og da data-
baserte rollespill var fluorescerende tekst på grønne skjermer. Nå vet mange
av dem hvor de kan finne «krøllalfaen« på tastaturet, og de oppsøker verdens-
vant Yahoo! eller Kvasir på jakt etter informasjon, underholdning og nyheter.

De norske universitetene hørte til de første institusjonene utenfor USA
som ble knyttet opp mot Internett. Norge ligger langt framme når det gjelder
institusjoners, bedrifters og enkeltmenneskers tilgang til Internett. Praktisk
talt alle de vitenskapelig ansatte har sin egen e-postadresse, og svært mange
av studentene kan også gjøre bruk av institusjonenes nettverk.

Internett-bruken har allerede fått til dels betydelige konsekvenser for
arbeidet ved institusjonene. Forskerne kan raskt og effektivt kommunisere
med kolleger verden over, utveksle synspunkter og filer og avtale møter og
konferanser. Studentene kan hente inn informasjon om institusjoner og fago-
mråder. Informasjonen er kanskje ikke kvalitetssikret, men det hører da også
til studiene å lære å stille seg kritisk til all informasjon, om den nå formidles
over en kopp kaffe, via papir eller på en skjerm. Internett har i alle fall gjort det
lettere å finne ut hvor man skal henvende seg for å finne informasjon. Bare det
faktum at katalogene til universitetsbibliotekene, nasjonalbibliotekene og de
fleste av bibliotekene til de statlige høgskolene er tilgjengelig via BIBSYS, er
et betydelig aktivum.

Man kan forestille seg at utviklingen ender her, og at IKT-revolusjonen 46

begrenser seg til e-post og rask adgang til databaser og websider. Båndbred-
den vil naturligvis bli større. Det vil si at det vil bli mulig å laste ned større data-
mengder på kortere tid. Maskinene vil helt sikkert også bli raskere, noe som
vil gjøre oss i stand til å laste ned hele spillefilmer på få minutter for deretter å
spille dem på vår egen PC. En slik virkelighet er allikevel ikke så vesensfor-

46. IKT = Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
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skjellig fra dagens. Hovedfokus er fortsatt rettet mot kartoteker, biblioteker,
post og diskusjonsfora.

Mange mener imidlertid at IKT-revolusjonen vil gå mye lenger enn dette,
og at utviklingen vil få betydelige konsekvenser for undervisningen og for-
skningen ved institusjonene for høgre utdanning.

Dette har flere årsaker:
1. Studentrollen er i ferd med å endre seg. For det første får man nye student-

grupper som er vant til ( og som ønsker å bruke ( den nye teknologien. De
vil i større grad se seg om etter studietilbud som gjør dette mulig. Behovet
for livslang læring vil føre til at gruppen av eldre studenter som ønsker å
studere på fritiden eller i tilknytning til arbeidsplassen vil øke. Dette vil
medføre økt behov for alternative læringsformer, med økt bruk av fjer-
nundervisning og IKT.

2. Institusjonene vil møte nye utfordringer, delvis som en følge av student-
enes ønsker og behov og delvis på grunn av konkurransen fra nye utdan-
ningstilbydere som gjør utstrakt bruk av ny teknologi. Teknologien åpner
opp for nye virkemidler som kan være med på å berike læringsmiljøene
ved institusjonene.

3. Samfunnet vil etterspørre mennesker som er i stand til å bruke den nye
teknologien på en kreativ måte. Her dreier det seg ikke bare om et økt
behov for IKT-utdannet fagpersonell. Ettersom man gjør bruk av IKT
innenfor nesten alle fag- og samfunnsområder vil et være like mye være
snakk om å øke alle studentenes evne til å gjøre bruk av slik teknologi.

6.2 Ny teknologi, nye muligheter

6.2.1 Fjernundervisning

Fjernundervisning er en gammel ide. Norsk korrespondanseskole (NKS) ble
startet allerede i 1914. Gjennom brevkurs står eleven og studenten i nær kon-
takt med en lærer som i praksis kan befinne seg et helt annet sted på kloden.
Fjernundervisningen har vært under kontinuerlig utvikling. Mange institus-
joner (som for eksempel det britiske Open University) har hatt en åpen hold-
ning til bruk av ny teknologi og nye læringsformer. Kurstilbudene har derfor
omfattet alt fra lærebøker og studieguider, til fjernsyns- og radioprogram og
video- og lydkassetter. Dette er undervisningsformer som etter all sannsyn-
lighet kommer til å leve videre.

Mange flytter imidlertid deler av fjernundervisningen over på nettet. E-
post erstatter konvolutter og frimerker, og websider erstatter en del av bøkene
og kursheftene. Fordelen med et slikt system er at studenten ikke behøver å
vente på at lærerens svar skal komme i posten, og vedkommende er i enda
større grad enn i dag herre over framdriften i studiene. Lærerene opplever på
sin side en økt arbeidsbelastning, ettersom studentene forventer et raskt svar
over Internett.

Brevskoletanken suppleres gjerne med nyetablerte evalueringsformer.
Innenfor mange fag kan man utvikle programvarebaserte tester som kontrol-
lerer studentens ferdigheter på et bestemt område, og det uten at en lærer ret-
ter oppgavene. Studenten kan på den måten raskt få tilbakemelding på hvor-
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dan han eller hun står faglig, og læreren vil få tilgang til informasjon om stud-
ieprogresjon og kvalitet. Hvis studenten unnlater å ta en test eller har proble-
mer på visse områder, kan læreren ta kontakt og tilby sin hjelp.

På samme måte som man har kunnet ta universitets- og høgskolekurs via
tradisjonell fjernundervisning, er det også mulig å følge slike kurs via Inter-
nett. Flere utenlandske institusjoner tilbyr nå muligheten til å sette sammen
hele grader ved hjelp av nettbaserte kurs.

Det ser ut til at IKTv i økende grad vil gå over fra å være et støtteelement
til å bli et sentralt element i læringsprosessen. Det vil kunne bli lettere å pre-
sentere, lagre og oppdatere læringsinnholdet. Tungt og tørt stoff kan formi-
dles på en mer underholdende måte, noe som kan være med på å motivere og
stimulere studentene. Materialet vil bli lettere tilgjengelig, ettersom student-
ene kan hente inn informasjon og kommunisere via PC, TV, mobiltelefoner og
elektroniske.

Dagens systemer for nettbasert læring inneholder en rekke funksjoner.
Nettsidene kan gi lett tilgang til informasjon om studiets mål og innhold, over-
sikt over kursets moduler og leksjoner, krav til studenten, tidsplan, kontaktin-
formasjon med mer. Systemene inkluderer også ofte tilgang på læringsres-
surser, fagstoff, dokumenter, leksjoner, oppgaver og pekere til informasjon-
skilder på Internett. Normalt vil det være mulig å kommunisere med lærer,
veileder og medstudenter via e-post. Svært ofte etablerer man også nett-
baserte diskusjonsfora for klasser, faggrupper og prosjektgrupper.

Det er likevel grunn til å understreke at fjernundervisning er en krevende
form for undervisning, som stiller store krav til forhåndsplanlegging og struk-
turering.

Mange har påpekt at begrepet «fjernundervisning« ikke er helt dekkene
for denne virkeligheten. Det har vært hevdet at begrepet i for stor grad viser
til geografisk avstand. Et viktig siktemål ved å digitalisere læringsmidler og
legge dem ut på nett er ikke bare at studentene kan studere uten å være til
stede på det fysiske lærestedet « on campus«, men at de kan studere  når det
passer dem. Fleksibilitet når det gjelder tid, er med andre ord like viktig som
fleksibilitet i rom. I en tid med økende behov for livslang læring, der studiene
ofte må kombineres med arbeid og familieliv, vil naturligvis begge aspektene
være viktige. 47

Vanlige problemer
En internasjonal analyse av nettbasert undervisning utført av professor
Morten Flate Paulsen viser at det er en del grunnleggende problemer som går
igjen ved etableringen av tilbud om online undervisning: 48

Tilbud som retter seg mot et internasjonalt publikum møter ofte proble-
mer når det gjelder godkjenningen av grader, vitnemål og grader. De nor-

47. St.meld.nr. 43 (1988(89)  Mer kunnskap til flere definerer fjernundervisning som 
«...undervisning hvor lærer og elev(er)/student(er) er atskilt i rom og/eller tid. Tekniske 
hjelpemidler benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon, til 
støtte for læringsprosessen.«

48. Morten Flate Paulsen:  Online Educaton, An International Analysis of Web-based Educa-
tion and Stategic Recommendations for Decision Makers, The NKI Internet College Janu-
ary 2000.
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damerikanske institusjonene har her en fordel, ettersom de har lange tradis-
joner for gjensidig godkjenning av utdanninger. Utvalgets forslag om å til-
passe den norske gradsstrukturen og karaktergivingen etter dominerende
internasjonal praksis, vil imidlertid kunne styrke de norske institusjonenes
mulighet for å etablere tilbud rettet mot studenter i andre land.

En del tilbud blir hemmet av en manglende mulighet til å ta studieavgifter
for nettbaserte kurs. Dette kan spesielt være et problem når det gjelder det
internasjonalt samarbeid. I Norge vil nettbaserte tilbud rettet mot norske stu-
denter komme under den alminnelige studiefinansieringen. Det vises her til
omtale i kapitelet om finansiering av høyere utdanning og forskning, kap. 13

Så langt synes det som om tilbudene generelt er for dyre å utvikle. Dette
kan til dels skyldes at det fortsatt gjerne er snakk om prøveprosjekter med
spesielt høye utviklingskostnader, men det kan likevel være grunn til å se
nærmere på tiltak som bidrar til en mer kostnadseffektiv bruk av teknologien
og en økning i antallet studenter.

Det er ikke nok å utvikle god programvare og et godt undervisningsmate-
riell. Det vil også være behov for å utvikle administrative systemer som er til-
passet nettundervisningen. Internasjonalt er det forbausende få institusjoner
som bruker nettet til administrative oppgaver knyttet til undervisningen på
nettet. Det finnes en rekke kommersielle standardløsninger som kan brukes,
men de krever fortsatt en utstrakt lokal tilpasning.

Ettersom nettbasert undervisning er et relativ nytt konsept, er det relativt
få som har en bred erfaring på området. Det synes derfor å være et stort behov
for mer etterutdanning, forskning og praksis.

Det er fortsatt en del problemer når det gjelder evaluering av studentene
og karaktergiving. Til dels er det snakk om praktiske problemer. Det er for
eksempel viktig å sikre seg at den som tar en prøve via nettet faktisk er den
vedkommende utgir seg for å være. Man må også sikre seg mot at studentene
«låner« besvarelser fra andre. Enkelte hevder også at formelle krav om å være
fysisk til stede ved en offentlig eksamen står strider med formålet med nett-
basert undervisning.

Noen av disse problemene er knyttet til at tradisjonelle eksamensformer
belønner evnen til å reprodusere pensumbasert informasjon. Man vil ikke
møte de samme problemene om man i stedet prøver studentenes evne til å
hente inn og ta i bruk kunnskap.

Selv om nettbasert undervisning byr på store stordriftsfordeler, ser det
ikke ut til at den reduserer arbeidsbelastningen for de faglige ansatte. Tvert i
mot kan en forventning om at læreren skal være kontinuerlig til stede på nettet
føre til en økt belastning. Det er mye lettere for en student å sende en profes-
sor et e-brev, enn å oppsøke vedkommende på hennes kontor.

Det har vært foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å lette dette presset:
– Man kan for eksempel satse på økt gjenbruk av undervisningsmateriale og

sørge for at nettsidene har en god struktur som gjør det lett å finne frem
til relevante svar. Læreren kan dermed vise til disse sidene, i stedet for å
besvare de samme spørsmålene gang etter gang.

– Man kan sikre lærerne god administrativ og teknisk støtte.
– Man kan gjøre økt bruk av hjelpelærere og automatiserte computer-

baserte tester og oppgaver.
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– Man må ha en realistisk oppfatning av hvor stor arbeidsmengde som
følger med slike kurs og sette klare grenser for hvor stort tilbudet om
direktekontakt med lærerne skal være.

– Man kan oppmuntre til økt samarbeid mellom studentene.

Boks 6.1 Paradigmeskiftet i utdanningssektoren; hvorfor, hvordan og når 
vil det innvirke på organisering og drift av utdanningsinstitusjonene?

1. amanuensis Eirik Lindberg ved Høgskolen i Telemark har skrevet en
artikkel for utvalget som følger som et vedlegg til denne utredningen. Lind-
berg og hans kollegers arbeid tar sikte på å utarbeide en konseptuell pedago-
gisk plattform, en pedagogisk filosofi, som skal bestå av en familie av mod-
eller, hvor moderne telekommunikasjonsteknologi (audio, video, toveis lyd og
bilde, multimedia, Internett og WWW kommunikasjon) brukes for å til-
rettelegge for fleksibel læring på distanse. Fokus har fram til nå vært satt på
etter- og videreutdanning med bruk av arbeidsplassen som læringsarena.
Denne artikkelen forsøker å beskrive de forandringene de forskjellige
aktørene som er involvert i utdanning og opplæring vil stå overfor når ny
teknologi og globalisering får gjennomslag i denne sektoren av samfunnslivet.

6.2.2 Bruk av IKT på campus

Mange av de virkemidlene som er beskrevet ovenfor vil også kunne brukes
ved det fysiske lærestedet, på  campus. På mange området vil skillet mellom
fjernundervisning og tradisjonell undervisning i institusjonens lokaler bli mer
uklart. Ved mange institusjoner legger man nå ut undervisningsplaner, litter-
aturlister, foredrag og annen informasjon på nett. Dette kombineres gjerne
med online diskusjonsgrupper og mulighetene for å kunne kontakte lærerne
via e-post. Den samme teknologien som brukes i fjernundervisningen kan der-
for brukes til å supplere læringstilbudet ved lærestedet.

Man kan for eksempel forstille seg at en foreleser i samarbeid med insti-
tusjonens IKT-ekspertise utvikler en interaktiv forelesning som legges ut på
institusjonens webside. Studentene følger forelesningen når det passer dem,
og foreleseren behøver bare å holde den èn gang. Allerede i dag er det slik at
mange institusjoner legger ut videoopptak av tradisjonelle forelesninger på
nettet.

Ved Virginia Tech i USA har man opprettet et såkalt Math Emporium, en
større lagerbygning fylt med ca. 500 maskiner som studentene kan benytte
hele døgnet. Her har de adgang til forelesninger, tekster, pensumlister, e-post
og online-prøver. Virginia Tech har lagt ned et større arbeid i å utvikle pro-
gramvare og tekniske løsninger som kan bidra til å hjelpe studentene. De
vitenskapelig ansatte får hjelp av institusjonens IKT-personell og av student-
ene til å opprette egne hjemmesider, diskusjonsfora og liknende.

Ordningen har imidlertid ikke ført til økonomiske besparelser for institus-
jonen. Mange av de vitenskapelig ansatte er nemlig til stede i bygningen og
står til rådighet når studentene ber om hjelp. Den tiden som er frigjort på
grunn av reduksjonen i antall forelesninger, brukes med andre ord til stu-
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dentveiledning og gruppearbeid. Virginia Tech hevder at ordningen har ført
til økt studentgjennomstrømning. 49

Til fordelene med slike ordninger hører altsåat studentene vil stå friere til
følge undervisningen når det passer dem. De vil også lettere kunne finne infor-
masjon om pensum og studietilbud. Tilbudene vil imidlertid ikke være uten
kostnad for institusjonene og de ansatte. Det er arbeidskrevende å
opprettholde slike informasjonstjenester, og lærerne vil kunne oppleve et økt
krav om kontinuerlig tilgjengelighet.

6.2.3 Ny læringsteknologi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien synes velegnet til det som i dag
kalles prosjektbasert læring. Tendensen er klar: Samfunnet etterspør i økende
grad mennesker som har lært å lære, og som er i stand til å løse nye oppgaver
i samarbeid med andre.

Ved utdanningsinstitusjonene dreier derfor oppmerksomheten fra lære-
ren til studenten fra ren undervisning, der læreren overfører kunnskap til stu-
dentene, til læring, der studentene tilegner seg ny kunnskap gjennom løsnin-
gen av konkrete problemer og oppgaver, godt hjulpet av læreren. Mange av
universitets- og høgskolemiljøene kan stille sterkt på dette området, fordi mye
av den forskningsbaserte undervisningen har vært basert på løsningen av
konkrete, praktiske oppgaver.

Dagens barn er oppvokst med dataspill. Med Lara Croft fikk verden sin
første virtuelle kjendis, og de unge mestrer suverent rollespillenes fiktive ver-
dener. Den teknologien som ligger til grunn for spillene, kan naturligvis også
brukes til pedagogisk programvare, om man nå ønsker å utvikle «rollespill«
som skal hjelpe studenten til å mestre bestemte arbeidssituasjoner eller for å
foreta mer teoretiske modelleringer av molekyler og artsbestander. Det finnes
allerede programvare som lar studentene «vandre« rundt i middelalderbyer
for å lære om arkitektur og folkeliv.

Det er imidlertid uhyre arbeidskrevende å utvikle pedagogisk program-
vare og IKT-baserte læringsverktøy, langt mer arbeidskrevende enn å skrive
et rettlinjet foredrag med en fastlagt struktur. I disse programmene må
utvikleren forutse er rekke ulike reaksjoner fra studenten, og ikke bare de
spørsmålene som måtte følge forelesningen. Det er faktisk bedre å sammen-
likne utviklingen av et godt multimedieprogram med tredimensjonal grafikk,
forskjellige utviklingsalternativer og oppgaver av ulik vanskelighetsgrad med
det å skape en film, enn med det å skrive et foredrag.

Problemene forsterkes ved at det ennå ikke er utviklet standard platt-
former for utvikling av slik programvare. Så lenge man opererer innenfor tek-
stens univers, kan man ha en reell forhåpning om at mottakeren har en tekst-
behandler som er i stand til å lese den filen man sender vedkommende - ikke
minst fordi markedet er dominert av en tekstbehandler: Microsoft Word. De
øvrige tekstbehandlerne makter normalt å konvertere disse filene til eget for-
mat. På Internett er Verdensveven  (World Wide Web) basert på en noenlunde
standardisert format eller kode (HTML), og det er utarbeidet et eget filformat
for tekstdokumenter (PDF) som kan brukes på alle maskintyper.

49. I samtale med utvalgsmedlemmer under studietur. For mer informasjon, se http://
www.emporium.vt.edu/index-main.html.
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Slik er det ikke innenfor avansert pedagogisk programvare basert på mul-
timedier og tredimensjonal modellering. Det betyr at programmererne ofte
må finne opp hjulet hver for seg. Det er vanskelig å flytte programmene over
fra èn plattform (for eksempel PC) til en annen (Macintosh). Programvaren
blir lett gammeldags og kan vanskelig tilpasses nye og mer avanserte stan-
darder, noe som gjør det vanskelig å få til den nødvendige gjenbruk, innenfor
egen institusjon eller hos andre.

Erfaringen tilsier imidlertid at det vil utvikle seg standarder også på dette
området, enten gjennom samarbeid mellom bedrifter og institusjoner eller
ved at en leverandør utkonkurrerer de andre. Vi ser allerede at det er i ferd
med å utvikle seg standarder for formidling av lyd og bilde over Internett
(Microsoft Media, Apples Quicktime, MPEG og RealAudio). Inntil videre må
vi likevel forutsette at utviklingskostnadene vil forbli  meget høye. I dag kan det
koste opptil 7 mill. kroner å utvikle et IKT-basert kurs.

I praksis vil det derfor i lang tid være slik at teknologien blir brukt til å
videreutvikle og forbedre allerede eksisterende former for læring og fjer-
nundervisning. Man kan for eksempel bruke enkel, standardisert web-
teknologi for å distribuere litteratur, pensumlister og referanser til nettsteder
og bøker, uten at dette vil koste for mye. Det er heller ikke spesielt kostnad-
skrevende å opprette diskusjonsfora på nettet.

Kilde: Arne Laukholm, ADL (Arbedsgruppe for digitale læremidler)

Høye utviklingskostnader behøver ikke i seg selv være til hinder for en
satsing på nye digitale læringsmidler. Mange vil hevde at en investering i slike
læremidler kan føre til betydelige besparelser andre steder ved institusjonen,
og at dette kan være med på å legitimere slike utgifter. På fagområder der man
ikke behøver besvarelser basert på fri tekst, essays e.l., kan man for eksempel
erstatte en del prøver og eksamener med online testing. En slik ordning kan
føre til betydelige besparelser når det gjelder retting og sensurering, forutsatt
at de nødvendige kontrollmekanismene er på plass.

Tabell 6.1: Teknologi og læringsmetoder. Man kan tilpasse den nye teknologien til både gamle
og nye læringsmetoder

Teknologi Gamle metoder Nye metoder

Gammel teknologi (klasse-
rom)

Forelesning Handlingsorientert læring

Diskusjoner ansikt til ansikt Problembasert læring i klas-
serom

Ny teknologi (web) Online-kurser Online læringssamfunn

Sanntids online klasseroms-
diskusjoner

Problembasert læring via 
webbasert samarbeidste-
knologi

Delte elektroniske tavler i 
klasserom

Simulering

Spillbasert læring

Virtuelle læringssamfunn
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Om utviklingskostnadene kan være høye, vil distribusjonskostnadene
synke så snart tilbudet er etablert. Det er for eksempel langt billigere å distri-
buere informasjon over nettet, enn å sende dyre trykksaker med tradisjonell
post.

6.2.4 Internasjonal konkurranse

Det er naturligvis ikke et langt skritt fra å bruke en PC eller en Macintosh i
universitetets lokaler til å logge seg på hjemmefra. Studentene ved Virginia
Tech kan da også bruke systemet fra hjemmet. De største begrensningene
ved en slik ordning er at mange hjemme-PCer er knyttet til Internett via
lavhastighets modem. Det er vanskelig å gjøre bruk av avanserte grafikk-
baserte læremidler uten bredbåndsforbindelse. Ikke desto mindre finnes det
nå en rekke universiteter som tilbyr fjernundervisning via Internett. Dette
gjelder for eksempel Phoenix University, Capella University og University of
Maryland/University College i USA og Open University i Storbritannia. 50 Det
er ingenting i veien for at norske studenter kan ta en grad via disse institus-
jonene.

Det foreligger i dag en rekke konkrete planer for å koble både utdan-
ningsinstitusjoner og norske hjem opp mot bredbåndsnett som gjør det mulig
med rask overføring av store mengder data. En del av forskerne ved univer-
sitetene og høgskolene har tilgang på slik båndbredde allerede i dag, og det
finnes en rekke privatpersoner som har fått en høyhastighets tilkobling til
Internett via sitt lokale kabelselskap. Det er grunn til å tro at langt flere vil få
slik tilknytning innen kort tid. En stor offentlig og privat satsing på slike forb-
indelser, vil åpne opp for nye muligheter også når det gjelder læring.

Det har uansett oppstått et nytt internasjonalt marked for fjernbaserte uni-
versitets- og høgskolestudier. Spørsmålet er i hvor stor grad de norske insti-
tusjonene er nødt til å forholde seg til disse tilbudene og bruken av den nye
teknologien. Risikerer man at de utkonkurrerer de norske institusjonene,
eller blir de bare et marginalt supplement?

Her kan man forestille seg en rekke scenarier:

A. De utenlandske fjernuniversitetene blir alvorlige konkurrenter
De utenlandske tilbyderne kan få et så stor kundegrunnlag og så store
stordriftsfordeler at de kan tilby utdanninger til en meget lav pris. I sin ytterste
konsekvens kan dette føre til at det blir vanskelig å argumentere for at man må
opprettholde en norsk universitets- og høgskolesektor med dagens størrelse.

Den viktigste innvendingen mot et slikt scenario er at studentene vil
komme til å etterspørre nærkontakt med forelesere og medstudenter. Mange
vil hevde at kommunikasjonsteknologien ikke kan erstatte den sosiale dimen-
sjonen som følger med det å studere.

Man kan også vise til at de norske institusjonene har spesiell kompetanse
som fortsatt vil gjøre dem populære blant norske studenter. Dette gjelder ikke
minst deres kunnskap om norsk språk og kultur og deres innsikt i norske
behov innenfor de ulike fagfeltene.

50. I USA finnes det egne bedrifter som hjelper universiteter og høgskoler med å opprette 
online studietilbud, herunder for eksempel eCollege.com
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Man ser imidlertid allerede i dag at mange av leverandørene forsøker å
imøtekomme dette behovet ved å arrangere kurs rundt om i verden. Studielø-
pet blir med andre ord en kombinasjon av nettbasert fjernundervisning og
lokal klasseromsundervisning. University of Maryland/University College
arrangerer nå slike kurs i alle verdensdeler. Man kan også forestille seg at
institusjoner som Stanford og Harvard oppretter filialer i Norge, gjerne i
samarbeid med eksisterende institusjoner. Disse kan bruke den status som
følger med merkenavnet til å konkurrere i andre land.

Det kan også dukke opp nye norske private aktører som vil konkurrere
med de statlige institusjonene om de beste studentene. I andre land ser man
allerede at større bedrifter (alene eller i samarbeid med andre) oppretter nye
undervisningstilbud med egne standarder og diplomer. Bedriftsrelaterte kurs
og nisjeskoler overtar nå en del av spesialist- og profesjonsutdanningen.

B. De utenlandske universitetene blir et supplement
Andre vil hevde at man må skille klart mellom det opprinnelige studieløpet og
etter- og videreutdanning. Det vil fortsatt være slik at mange vil ønske å ta en
grad etter videregående skole - en lavere grad  (bachelor e.l.) eller en høyere
(master). Det har vært hevdet at et flertall av disse vil foretrekke å studere ved
en «reell« institusjon med alt det den fører med seg av lærerkontakt, student-
miljø, adgang til vitenskapelig utstyr og liknende. Her kan de eksisterende
norske institusjonene spille en viktig rolle.

På den annen side er risikoen større for at disse institusjonene vil bli
utkonkurrert på området etterutdanning. Her vil kundene være voksne men-
nesker som allerede har vært igjennom den sosialiseringsprosessen som cam-
pus-tilværelsen innebærer. Disse ønsker primært faglig fornyelse på utvalgte
områder. Dette gjelder kurs som kan hjelpe dem i jobben, kurs som åpner for
nye jobbmuligheter, og studietilbud som kan være med på å utvide deres kul-
turelle kapital og gjøre dem til rikere mennesker personlig og sosialt. Disse vil
gjerne kombinere studiene med arbeid og familie. Fjernundervisning kombin-
ert med lokale kurs blir da et attraktivt alternativ.

Hvis vi samtidig får en utvikling der mange av de tradisjonelle førstegangs-
studentene søker seg til utlandet eller til private institusjoner, kan de
offentlige institusjonene få alvorlige problemer med rekrutteringen. Dette
taler for at de bør ha en klar strategi for utvikling av IKT-basert fjernundervis-
ning.

C. De norske institusjonene blir globale aktører
Man kan også tenke seg at flere av de norske institusjonene ser på utviklingen
som en utfordring og etablerer egne nettbaserte undervisningstilbud. Gitt at
Internett er globalt, vil det i utgangspunktet ikke være noe handikap at Norge
ligger i utkanten av Europa. Man kan tvert imot profilere Norge som et ekso-
tisk og høyteknologisk land med lange tradisjoner innenfor IKT og med en
høyt utdannet befolkning.

De fleste nordmenn har relativt gode engelskkunnskaper, og sørger man
for en intens finpussing av lærernes språkkunnskaper, burde institusjonene i
hvert fall kunne få en posisjon innenfor den engelskspråklige verden. Kanskje
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blir det Norges handelshøgskole som erobrer den amerikanske østkysten, og
ikke Harvard som etablerer seg på den norske vestkysten. Dette forutsetter
imidlertid at de norske institusjonene viser en sterk evne til omstilling og en
klar vilje til å satse på nye områder. Det betyr at de må motiveres til å gjøre
dette og gis de rammebetingelsene som er nødvendige. Det vises her til
kapitlene om organisering, styring og finansiering. Det som taler for en slik
utvikling, er det faktum at Norge allerede er en sterk kunnskapsnasjon. Det
som taler mot, er at man ikke er vant til å tenke i slike baner. Man kan lett risik-
ere at institusjonene venter for lenge og mister den muligheten som nå byr
seg.

6.2.5 Forholdet til samfunnsutviklingen

IKT-alfabetismen
Institusjonene må også ta høyde for at interaktiv læring og multimedier vil bli
en integrert del av absolutt alles hverdag (også de som ikke velger å ta i bruk
nye undervisningstilbud). De personlige datamaskinene har på mange
områder nådd et slikt nivå. Det interaktive fjernsynet er under utvikling. Om
meget kort tid kommer de nettbaserte mobiltelefonene for fullt, og man kan
allerede i dag kjøpe elektroniske bøker med tilhørende filer på Internett. Man
er også i ferd med å utvikle elektronisk «smartpapir« som vil gjøre det mulig
å gjøre den dagsavisen man tar med seg på bussen, interaktiv.

Hvis universitetene og høgskolene ikke mestrer denne teknologien, kan
de snart stå overfor et alvorlig kulturelt handikap. For samfunnet der ute vil ta
det som en selvfølge at man bruker slik teknologi. Dette kan også ha stor
betydning for utdanningen av nye kandidater. Arbeidslivet vil sannsynligvis
forlange at de uteksaminerte kan gjøre bruk av slik teknologi i sin virksomhet.
Hvis teknologien ikke er en integrert del av studentenes hverdag, risikerer
man med andre ord at de står svakere når de kommer ut i arbeidslivet.

Kunnskapsformidling
Institusjonene for høgre utdanning har tradisjonelt vært forpliktet til å formi-
dle ny kunnskap og kompetanse (også til allmennheten). Med IKT følger nye
og til dels også kostnadseffektive hjelpemidler som kan brukes til forsknings-
formidling og informasjonsspredning. Grenselandet mellom forskningsformi-
dling og utvikling av læremidler vil være flytende, ettersom all nettbasert
informasjon vil være tilgjengelig for alle, med mindre noe annet er bestemt.
Opphavsrettslige og økonomiske forhold vil måtte føre til at en del av kursma-
teriellet vil være lukket for allmennheten.

Denne frie tilgangen til informasjon vil få sosiale konsekvenser det er van-
skelig å overskue. I kunnskapssamfunnet henger kompetanse og tilgang på
informasjon nært sammen med makt og innflytelse. Den økte tilgangen på ny
og oppdatert informasjon vil virke demokratiserende i den forstand at «alle« i
teorien vil ha adgang til den samme kunnskapen.

På den annen side er informasjon isolert sett lite verdt, med mindre man
vet hvor man kan hente den, og hvordan man skal forstå den. Mennesker med
bakgrunn fra høgre utdanning vil her stå spesielt sterkt, ettersom de i utgang-
spunktet skal ha tilegnet seg både gode læringsmetoder og bruken av den nye
teknologien. Slik kan det oppstå et klasseskille mellom de med bakgrunn fra
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universiteter og høgskoler og mange av dem som ikke har høgre utdanning.
Det finnes neppe noen enkle svar på dette problemet, med det kan argument-
eres for at institusjonene bør ha et bevisst forhold til problemet.

Språk og kultur
Det eksisterer allerede et verdensomfattende marked for nettbasert høgre
utdanning og etterutdanning, og dette markedet er dominert av institusjoner
og firma fra engelskspråklige land. Verdensveven er fortsatt dominert av
engelskspråklige nettsteder.

Allerede i dag er det naturligvis slik at svært mange av lærebøkene som
brukes ved institusjonene, er engelskspråklige. Med en økt bruk av nettbasert
læring er det imidlertid grunn til å tro at man vil få se en relativ økning i bruken
av fremmedspråklige læremidler og informasjonskilder. Mer av læringen kan
med dette bli revet løs fra en norsk kulturell kontekst.

Fordelen med dette er at studentene blir bedre i stand til å mestre inter-
nasjonalt orienterte arbeidsoppgaver. Slike blir det sannsynligvis flere av i
tiden som kommer, og globale problemer krever verdensborgere som er i
stand til å vurdere forhold i en global kontekst.

Ulempen er at studentene i mindre grad blir forankret i norske erfaringer
og tradisjoner og dermed også kan få større problemer med å løse spesielle
norske problemstillinger, om nå disse er kulturelle, sosiale eller økonomiske.
Mange vil derfor hevde at de norske institusjonene her har et spesielt ansvar
for å behandle norske språk og kulturer og for å vurdere disse i en internas-
jonal kontekst.

Det norske samfunnet vil ha behov for kandidater med godt kjennskap til
norske forhold. Det er derfor grunn til å tro at de norske institusjonenes
lokalkunnskap vil utgjøre et viktig konkurransefortrinn i møtet med utenland-
ske aktører. Dette kan føre til at utenlandske universiteter og høgskoler vil
forsøke å få til et samarbeid med norske institusjoner. Et slikt samarbeid vil
kunne tjene begge parter. Den utenlandske institusjonen får tilgang på
kompetanse tilpasset norske forhold, mens den norske institusjonen får en
bedre tilnærming til internasjonale forhold.

Institusjonenes ansvar for utviking av IKT
Som forskningsinstitusjoner har universitetene og høgskolene et ansvar for
oppbyggingen av norsk IKT-kompetanse. Da er det gode grunner som taler
for at de tar ansvar for utviklingen av den programvaren og de tjenestene de
selv skal gjøre bruk av.

I St.meld. nr. 39 (1999-2000)  Forskning ved et tidsskillegikk Bondevik-
regjeringen inn for en egen satsning på IKT-forskning, noe Stortinget har slut-
tet seg til. I den forbindelse vil det være naturlig å vurdere om det satses nok
på forskning på digitale læremidler og fjernundervisning.

Mange av dagens virkemidler er et resultat av et aktivt samvirke mellom
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og institusjonene. Ettersom
etableringskostnadene er så store har det vært naturlig at departementet har
bidratt til etableringen av nye tilbud. Dette gjelder for eksempel Uninett,
Samordna opptak og Felles administrasjonssystemer. Så snart ordningene er
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etablert, har departementet overført det meste av driften til institusjonene.
Denne fremgangsmåten kan også danne mønster for fremtidige satsinger på
IKT og læring, for eksempel når det gjelder utviklingen av digitale læremidler.

6.2.6 Mulige følger for institusjonene

Det er grunn til å understreke at informasjons- og kommunikasjonsteknolo-
gien er hjelpemidler for læring. Den bør eller kan vanskelig erstatte de mer
tradisjonelle formene. Mennesket er ikke en tom beholder som sakte fylles
opp med kunnskap. Det hjelper lite om informasjonen er åpent tilgjengelig på
nettet eller på CD-ROM-plater, om studenten ikke er i stand til å forstå og
bruke kunnskapen.

Læring er en sosial prosess der den enkeltes forforståelse kontinuerlig
utfordres og endres gjennom møte med andre mennesker, andre tanker,
andre holdninger og ny informasjon. Ønsker man å videreføre tradisjonen om
å utvikle selvstendige og modne studenter som er i stand til å være både
kritiske og nyskapende, må man opprettholde det menneskelige og sosiale
aspektet ved læringsprosessen.

På den annen side er det heller ingen nødvendig motsetning mellom IKT
og en slik læringsprosess. Deltar man i en diskusjonsgruppe på Internett, er
også det en sosial interaksjon. Et informativt e-brev fra ens egen professor kan
ha et personlig preg. Det er også forskjell på studentene. Noen vil ønske nær
kontakt med undervisningpersonellet i perioder, men kunne kanskje tenke
seg mer selvstendige studier i andre perioder eller livsfaser. Målet må være å
oppnå en god balanse mellom menneskelig kontakt og en effektiv form for
kunnskapsformidling.

Det må også understrekes at de mer tradisjonelle undervisningsformene
kan være like fremmedgjørende som mange av de digitale løsningene. En
ex.phil.- forelesning i Colosseum kino er for eksempel langt mindre interaktiv
enn fjernundervisningen til the University of Phoenix.

Boks 6.2 Scenarier2010.edu

Utvalget for høgre utdanning har i samarbeid med Kirke-, utdannings- og for-
skningsdepartementet tatt initiativ til Scenarier2010.edu, et prosjekt som har
ledet fram til tre ulike fremtidsscenarier som kan illustrere ulike følger av
bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i universitets- og høg-
skolesektoren.

Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL) har vært ansvarlig for
arbeidet, mens rådgivningsfirmaet Future Preview har vært engasjert som
faglig samarbeidspartner og tilrettelegger. En egen arbeidsgruppe har vært
med i utformingen av scenariene, og en referansegruppe har kommet med råd
og kommentarer.

Det er utarbeidet tre scenarier:
– «Socrates.campus.edu» viser en fremtidig universitets- og høgskolelektor

som i stor grad bygger på internasjonal standardisering, og som viser stor
endringsvilje og endringskompetanse.

– «Det nasjonale kontrapunkt» tar utgangspunkt i en situasjon der institus-
jonene viser relativt liten evne og vilje til endring, og der IKT kun integr-
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eres i allerede eksisterende undervisningsformer.
– «Med universitetet under armen» viser et fremtidssamfunn der den nye

teknologien har ført til store endringer i undervisningstilbud og institus-
jonsstruktur.

Scenariene er presentert i en egen rapport som følger vedlagt denne utrednin-
gen. Denne rapporten inneholder også en generell analyse av informasjons-
og kommunikasjonsteknologiens betydning for universitetene og høg-
skolene. Se også prosjektets nettside: http://www.uio.no/adl/scenarier2010/

En sannsynlig utvikling vil være at dagens institusjoner steg for steg tar
den nye teknologien i bruk og integrerer den i dagens undervisningsformer.

Fordelen med en slik utvikling vil være at man sikrer en viss stabilitet og
kontinuitet, og at man lettere kan bevare viktige kulturelle og pedagogiske
verdier. Problemet med en slik strategi - eller snarere en mangel på sådan - er
at man lett vil gå glipp av de radikalt nye mulighetene som følger med den nye
teknologien. Man vil også få problemer med å takle hastigheten i teknologiut-
viklingen. Før man vet ordet av det vil andre institusjoner ha utviklet studietil-
bud som er langt mer attraktive for en generasjon som er oppvokst med Play-
station og  chat-rooms (praterom)

Den nye teknologien vil kunne få betydelige følger for organiseringen av
utdanningen og forskningen i sektoren. Med økt bruk av nettet og fjernunder-
visning kan det også oppstå nye samarbeidsordninger og konstellasjoner.
Man kan forestille seg at norske institusjoner blir filialer av utenlandske, eller
at utenlandske institusjoner kjøper tjenester av de norske. En norsk institus-
jon kan for eksempel bli University of Marylands forlengede arm i Norge.
Høgskolen eller universitetet tar seg av gruppe- og klasseromsundervisnin-
gen, mens det amerikanske universitetet tar seg av nettundervisningen. I sin
ytterste konsekvens kan utviklingen gå i retning av franchise-ordninger, der
norske institusjoner søker seg inn under paraplyen til en eller annen kjent
internasjonal institusjon, blant annet for å sikre seg et varemerke som «sel-
ger«. Uansett er det grunn til å forvente at institusjoner vil gå sammen om
utviklingen av digitale læremidler og undervisningstilbud.

Man vil også kunne oppleve at det oppstår nye nettverk av forskere på
tvers av institusjons- og landegrenser, og at disse nettverkene søker Forskn-
ingsrådet og EUs rammeprogrammer om midler. Hvis de får slik støtte, kan
man lett ende i en situasjon der forskerne oppnår økt uavhengighet vis- à- vis
institusjonsledelsen.

Den nye teknologien vil også kunne være med på å bryte ned regionale
forskjeller. Det vil bli lettere for mennesker bosatt i distriktene å følge under-
visningsopplegg ved universitetene og høgskolene. Kombineres fjernunder-
visningen med lokal gruppeundervisning eller korte intensive kurs ved insti-
tusjonen, vil disse «fjernstudentene« i en viss grad også få del i det mer tradis-
jonelle studiefelleskapet.
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6.3 Virkemidler

6.3.1 Institusjonenes ansvar

I en situasjon der institusjonene gis økt ansvar for egen utvikling er vil det
også være naturlig at institusjonene tar hovedansvaret for å integrere IKT i
tradisjonell  campus-basert undervisning, i opplegg for fjernundervisning og i
tilbudene for etter- og videreutdanning.

En del norske institusjoner har allerede tatt utfordringen. Universitetet i
Bergen har for eksempel nettopp åpnet et rent internettbasert grunnfagsstu-
dium i kunsthistorie. Det tok fem år og kostet i underkant av seks millioner
kroner å utvikle tilbudet.

Alle de fire universitetene har etablert egne enheter med særskilt ansvar
for etter- og videreutdanning og fjernundervisning. Ved Universitetet i
Tromsø har man UNIKOM, Universitetets kompetansesenter for lærerutdan-
ning, etter- og videreutdanning og fjernundervisning. Ved NTNU er det to spe-
sialenheter: Senter for etterutdanning (tidligere knyttet til AVH) og Senter for
etter-og videreutdanning (tidligere knyttet til NTH). Universitetet i Bergen
har også et Senter for etter- og videreutdanning. Ved Universitetet i Oslo er
Kurssekretariatet og Seksjon for fjernundervisning slått sammen til en større
enhet i Studie og forskningsadministrativ avdeling, UNIVETT.

De statlige høgskolene har hatt svært ulikt aktivitetsnivå når det gjelder
fjernundervisning. Særlig Høgskolen i Lillehammer har vært aktiv på dette
området med Senter for livslang læring. I undervisningen brukes webbaserte
og interaktive løsninger der lyd- og bildemedier har en sentral plass. Høg-
skolen har 2 500 eksterne studenter i etter- og videreutdanning og fjernunder-
visningsopplegg. Til sammenlikning har skolen 2 000 «interne« studenter.
Høgskolen i Sør-Trøndelag har 1 100 «Internett-studenter«, Høgskolen Stord/
Haugesund 600. Høgskolen Stord/Haugesund er tildelt nasjonalt knutepunkt
innen utvikling av IKT-baserte læringsmiljø. 51

Flere av de vitenskapelige høgskolene er aktive når det gjelder etter- og
videreutdanning. Ifølge Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning,
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning, synes det som om de
har vært mindre aktive når det gjelder fjernundervisning. Norges landbruk-
shøgskole har imidlertid lagt opp til en systematisk innsats når det gjelder fjer-
nundervisning og fleksibel utdanning.

Blant de private høgskolene kan nevnes Diakonhjemmets høgskole-
senter, som har fått offentlig støtte til flere fjernundervisningsprosjekter. Han-
delshøgskolen BI har en egen enhet for fjernundervisning i Sandvika med
rundt 1 500 fjernstudenter. NKI Fjernundervisning tilbyr utdanning gjennom
en kombinasjon av klasseromsundervisning og fjernundervisning over hele
landet, og gjør aktiv bruk av Internett.

Lærestedene kan fritt etablere fleksible studietilbud i fag der de har eksa-
mensrett. Når det gjelder hovedfag og flerårige profesjonsutdanninger, må
imidlertid institusjonen innhente særskilt godkjenning fra departementet hvis
den ønsker å omforme et tradisjonelt studietilbud til et fjernundervisningsop-
plegg. 52

51. Se http://www.hsh.no/.
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6.3.2 Koordinering og fellessatsninger

Selv om institusjonene har hovedansvaret for bruken av IKT, vil staten og
interesseorganisasjonene kunne være med på å legge forholdene til rette for
en god integrering av slik teknologi i læringsmiljøene og bidra til økt samar-
beid på tvers av institusjonsgrensene.

Det er allerede etablert en del institusjoner og virkemidler som kan
brukes i dette arbeidet. 53

Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL)
ADL ble opprettet som et tiltak i tillegg til departementets plan for IT i norsk
utdanning 1996-99. Gruppen ble konstituert i februar 1997, med bred repre-
sentasjon fra universiteter, høgskoler, biblioteksektoren, Nasjonalt læremid-
delsenter og departementet. Sekretariatet ble lagt til Universitetets senter for
informasjonsteknologi, USIT, ved Universitetet i Oslo. Arbeidsgruppen har
hatt et budsjett på 10 millioner kroner årlig i perioden 1997-2000.

Arbeidsgruppen fikk som mandat å organisere et prosjekt knyttet til digi-
tale læremidler i høgre utdanning. Arbeidsgruppen har konsentrert mye av
innsatsen omkring utvikling av digitale læremidler som en integrert del av
utviklingen av nye fleksible, IT- og nettbaserte læringsformer og læringstil-
bud. Det aller meste av midlene som har vært stilt til disposisjon for ADL, har
vært kanalisert inn i prosjekter innenfor dette området. Fra 1998 ble prosjek-
tene organisert i programmer ledet av et programstyre som sørget for tett
oppfølging av prosjektene.

Gjennom prosjektvirksomheten har arbeidsgruppen gitt betydelige
bidrag til utviklingen av nye læringsformer og læringstilbud på viktige
områder:
– Gjennom LINGO-prosjektet er det gjort et betydelig arbeid med å utvikle

og tilrettelegge nye læringstilbud innenfor fremmedspråkutdanningen på
universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim, løsninger som nå tas i bruk
ved høgskolene.

– Gjennom Digitalis- og Læring på tvers-programmet er det gitt sentrale
bidrag til omleggingen av ingeniørutdanningen ved NTNU til prosjekt-
baserte læringsformer.

– Gjennom Læreveven og andre prosjekter er det utviklet løsninger for
utvikling, lagring og distribusjon av digitale læringsressurser i medisinut-
danningen ved Universitet i Oslo, løsninger som etter hvert tas i bruk ved
de andre medisinske fakultetene.

– Arbeidsgruppen var sentral i etableringen av Norges internasjonale labo-
ratorium for læring og samarbeidet med Stanford Learning Laboratory.
Gjennom dette prosjektet er det etablert samarbeid med læringsmiljøer i
større norske bedrifter, blant annet Statoil.

– Gjennom lærerutdanningsprogrammet er det etablert større prosjekter

52. Jan Atle Toska: «Om fjernundervisning/fleksibel utdanning i norsk høgre utdanning«, 
innspill til utvalget.

53. For en generell presentasjon av offentlige tiltak for IKT i norsk utdanning, se  IKT i norsk 
utdanning, Plan for 2000(2003, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (http://
odin.dep.no/kuf/publ/2000/ikt/).
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ved tre statlige høgskoler omkring utvikling av digitale læremidler i lære-
rutdanningen i norsk og samfunnsfag.

En overordnet målsetting for program- og prosjektarbeidet er å etablere
kanaler for informasjons- og erfaringsformidling på tvers av prosjekter og pro-
grammer og sørge for at løsninger som utvikles i ett prosjekt, kan brukes på
nytt i andre sammenhenger.

I tillegg er det gjort en god del arbeid på opphavsrett knyttet til bruk av dig-
itale læremidler, internasjonal kontaktvirksomhetog utredningsarbeid og det
er bygd opp et sekretariat med betydelig kompetanse på feltet.

ADLs virksomhet skal evalueres i 2000 med sikte på å avklare hvordan
framtidig arbeid med digitale læremidler kan organiseres på en mest mulig
formålstjenlig måte. 54

Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF)
Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå ble
etablert av Stortinget i 1989 og var i funksjon fra 1990. Sekretariatet ligger i
Tromsø, og styret er oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet. I 1999 ble navnet endret til Sentralorganet for fleksibel læring i høgre
utdanning, samtidig som mandatet ble utvidet til også å gjelde bruk av IKT i
regulær institusjonsutdanning.

Sentralorganet skal fremme utvikling av ulike former for fjernundervisn-
ing og fleksibel læring på universitets- og høgskolenivå basert på pedagogisk
bruk av IKT, blant annet gjennom tildeling av prosjektmidler, informasjonsar-
beid og erfaringsdeling. Sentralorganet skal bidra til å knytte fagmiljøer og
institusjoner sammen i et nasjonalt samarbeid.

Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning skal holde seg orien-
tert og informere om nasjonal og internasjonal utvikling innenfor fleksibel
læring og fjernundervisning og bidra til å spre informasjon om utdanningstil-
bud som er utviklet med støtte fra Sentralorganet. Organet har også ansvar for
evaluering av virksomhet som har mottatt Sentralorganet for fleksibel læring
i høgre utdanning-støtte. Sentralorganet skal på oppdrag fra Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet utrede spørsmål på sitt virkefelt av felles
nasjonal interesse og gi råd til de sentrale myndigheter om utviklingen av
feltet.

Sentralorganet har ansvar for Villvinveven, en elektronisk møteplass for
IT og fleksibel høgre utdanning, der det blant annet jevnlig er avholdt elek-
troniske seminarer om ulike spørsmål av felles interesse. I løpet av 2000 vil
Villvinveven bli en integrert det av Sentralorganets regulære informasjon-
stjeneste på Internett.

Siden 1990 har Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning gitt
støtte til mer enn 200 prosjekter innenfor fleksibel utdanning og fjernundervis-
ning. Internett er nå blitt den dominerende teknologien i prosjektene Sentral-
organet gir støtte, og Sentralorganet vil legge frem en rapport om bruken av
Internett i fleksibel utdanning i 2000.

54. For mer informasjon, se http://www.uio.no/adl/.



NOU 2000: 14
Kapittel 6 Frihet med ansvar 160
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdannings prosjektmidler har
så langt primært gått til utvikling av IKT-støttede fleksible utdanningstilbud. I
årene framover vurderer Sentralorganet også å tildele midler til prosjekter
innenfor evaluering, erfaringsdeling og kompetanseutvikling. I samsvar med
det nye mandatet vil Sentralorganet også arbeide mer for å stimulere til for-
skning og utvikling innenfor fleksibel læring og fjernundervisning i samarbeid
med Norges forskningsråd, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre
relevante miljøer.

I 1995 etablerte Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning «Det
nasjonale fjernundervisningsnettet« som er et nettverk for informasjon og
erfaringsutveksling. Nettverket har normalt hatt to nettverksseminarer i året.
Alle universitetene, de fleste statlige høgskolene, noen vitenskapelige høg-
skoler, samt private institusjoner som NKI, NKS, Diakonhjemmet og BI har
utpekt kontaktpersoner til dette nettverket. Sentralorganet for fleksibel læring
i høgre utdanning har ellers vært trukket inn i arbeidet med å etablere Norge-
suniversitetet, et samarbeid mellom lærestedenes og arbeidslivets organisas-
joner om etter- og videreutdanning, som kan bli en viktig samarbeidspartner
for Sentralorganet. 55

Nettverksuniversitetet
Den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien, IKT, danner et godt
grunnlag for samarbeid over store avstander, og gir muligheter for åpne og
distribuerte lærings- og studietilbud. Med bakgrunn i internasjonal erfaring
dannet fire norske institusjoner for høgre utdanning 56 i 1994 det første norske
samarbeidsprosjektet for IKT-basert læring av denne typen. NITOL 57 var et
FoU-prosjekt med målsetning å gjøre universitets- og høgskolestudier tilgjen-
gelige for individ og grupper på tvers av institusjonsgrenser og avstander.

Våren 1994 var NITOL en begrenset eksperimentgruppe på 3-4 nettlærere
med ca. 30 studenter. Behov og popularitet har gjort prosjektet til en landsom-
fattende aktivitet, hvor avleggeren, kalt Nettverksuniversitetet, hadde ca. 5
000 kursregistreringer høsten 1999. Internett er den sentrale formidlings- og
kommunikasjonskanalen i det elektroniske læringsmiljøet. Kurskatalogen
omfatter nå over 100 titler fra langt flere fagområder enn de opprinnelige IT-
kursene.

Flere universiteter og høgskoler har blitt medlemmer, og flere interne fag-
miljøer er i ferd med å komme på banen. 58 Fagmiljøene i den opprinnelige
NITOL-gruppa fortsetter som eget FoU-prosjekt innen IKT-basert, fleksibel
læring.

Noen av de sentrale punktene i strategien for Nettverksuniversitetet er
oppsummert slik:
– Nettverksuniversitetet skal gjøre høgre utdanning tilgjengelig uavhengig

55. For mer informasjon, se http://www.soff.uit.no/
56. Høgskolen i Agder, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trønelag og NTNU
57. Noregsnettet med IT for open læring
58. Pr 1. desember 1999 deltar følgende institusjoner i arbeidet: Høgskolen i Agder, Høg-

skolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU, Universitetet i Bergen, 
Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Nord-
Trøndelag.
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av geografi og livssituasjon og legge til rette for livslang læring og læring
på arbeidsplassen.

– Nettverksuniversitetet skal være den sentrale norske leverandøren av
nettbasert utdanning på universitets- og høgskolenivå.

– Målgruppen er enkeltpersoner og grupper i næringsliv, offentlig sektor,
organisasjoner - og studenter ved utdanningsinstitusjonene.

– Nettverksuniversitetet skal engasjere seg i metodeutvikling for nettbasert
fleksibel læring.

– Nettverksuniversitetet skal ha bred nasjonal og internasjonal kontaktflate
for å følge med i utviklingen av pedagogikk for nettbasert undervisning.

Representanter for Nettverksuniversitetet hevder at for at norske institusjoner
ikke bare skal forsvare seg mot tilbud fra utenlandske institusjoner, men innta
en mer offensiv strategi, kan utviklingen av felles kurstilbud over landeg-
rensene være en farbar vei. I samarbeid med nytenkende fagmiljøer i andre
land kan en utvikle tilbud som er fleksible og attraktive i langt større omfang
enn om hver institusjon skal utvikle sine egne kurs og studieprogrammer. 59

Norgesuniversitetet
Gjennom prosjektsamarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsor-
ganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Akademik-
ernes Fellesorganisasjon og Akademikerne er Høgskolerådet og Univer-
sitetsrådet i ferd med å etablere det såkalte Norgesuniversitetet. De private
høgskolene vil bli invitert til å delta i det videre arbeidet.

Norgesuniversitetet skal være en møteplass og et nettverk for arbeidslivs-
relatert høgre utdanning og kompetanseoppbygging. En internettbasert data-
base over arbeidslivsrelaterte etter- og videreutdanningstilbud på høgre nivå
er under oppbygging. Til databasen vil det også bli knyttet et «kurstorg« der
private og offentlige virksomheter kan melde konkrete behov, og der kontakt
kan etableres med mulige utdanningstilbydere. Databasen utvikles ved IT-
senteret, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Kirke-, utdannings- og for-
skningsdepartementet. 60

ITU
ITU er et nasjonalt forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen.
Sekretariatet er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Uni-
versitetet i Oslo. Nettverket skal bidra til å omdanne utdanningssystemet slik
at elever, studenter og lærere blir personlige brukere av IKT, og dermed også
medutviklere av IKT i pedagogisk sammenheng.

ITUs hovedoppgaver er:
– Å etablere nettverk og koordinere ulike forskningsmiljøers arbeid, og

stimulere fagmiljøene.
– Å etablere samarbeidsfora og inngå avtaler.
– Å kartlegge FoU på feltet og definere områder der det er behov for FoU.
– Å lyse ut prosjektmidler og å initiere prosjekter som ikke blir dekket gjen-

59. Innspill til utvalgets sekretariat.
60. Se http://www.h-radet.no/norgesuniversitetet/.
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nom søknader.
– Å gi informasjon og veiledning om utforming av prosjektsøknader og gjen-

nomføring av FoU-arbeid.
– Å etablere rutiner for søknader, kontroll og rapportering.
– Å dokumentere og formidle resultater fra prosjekter og tiltak.
– Å holde løpende kontakt med andre tiltak under IT-planen for utdanning,

prosjekter under Forskningsrådet, Sentralorganet for fleksibel læring i
høgre utdanning o.a.

– Å holde seg orientert om hva som skjer internasjonalt på IKT-feltet, og gi
råd til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og andre innen
feltet.

– Å utføre særskilte oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet.

Nettverkets arbeidsområde dekker grunnskolen og videregående opplæring
(inkludert voksenopplæring på disse nivåene), og lærerutdanning i vid betyd-
ning. 61

Uninett
Uninett AS leverer nett og nettjenester til universitets- og høgskolesektoren,
samt til noen ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner. I tillegg til vanlig
internettbruk, nytter institusjonene nettet til forskning på netteknologi og for-
skning på nye anvendelser av nettet. Samtlige institusjoner innenfor høgre
utdanning er tilknyttet Uninett.

Uninett er satt til å:
– utvikle et landsomfattende elektronisk datanett for forskning og utdan-

ning med tjenester på linje med det beste som finnes i det internasjonale
akademiske miljøet.

– påskynde bruk av åpne internasjonale standarder innenfor datakommuni-
kasjon.

– sørge for samtrafikk med aktuelle nasjonale og internasjonale nettoper-
atører

– stimulere til nødvendig forsknings- og utviklingsaktivitet i disse
områdene.

Uninett oppsto som et forskningsprosjekt i 1978, fortsatte som en driftsorgan-
isasjon for det akademiske datanettet ved sekretariatet ved SINTEF (1987-92)
og fremsto i 1993 sm et eget aksjeselskap eid av Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet.

I samarbeid med Telenor har Uninett etablert det såkalte Forskning-
snettet, et bredbåndsnett som i dag dekker alle landets universiteter, enkelte
forskingsinstitutter og et fåtall statlige høgskoler. Uninett gir et titalls nye høg-
skoler bredbånds aksess til forskningsnettet i løpet av første kvartal 2000. Til
tross for en slik utbygging har et stort antall høgskoler og forskningsinstitus-
joner fremdeles lav-kapasitetstilknytning 62 til forskningsnettet. Kapasiteten

61. Se http://www.itu.uio.no/.
62. 2 Mbps eller lavere
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på forskningsnettet er i ferd med å bli for liten på enkelte forbindelser og aktiv-
iteten innen utvikling av neste generasjon applikasjoner og anvendelser synes
for liten. Uninett har som mål at neste generasjon forskningsnett skal ha giga-
bit-kapasitet til alle akademiske institusjoner i Norge. Dette vil kreve tilgang
til fiber enten fra staten, eller gjennom et utviklingssamarbeid med en eller
flere infrastruktur-operatører. 63

Nordunet2
Forskningsprogrammet Nordunet2 startet opp i 1998 og vil gå over tre år. Pro-
grammet er et fellesprosjekt mellom de nordiske land, med sekretariatet lagt
til Norge. I 1999 ble det utlyst prosjekter innenfor temaene fjernundervisning
og livslang læring, telemedisin, digitale biblioteker og infratjenester.

Norsk fjernundervisning
Norsk fjernundervisning (NFU) er et statlig kompetansesenter for fleksibel
læring og fjernundervisning underlagt Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet. NFU har til oppgave å planlegge, produsere og legge til rette
opplæringstilbud for voksne, på de fleste utdanningsnivå. NFU har et særlig
ansvar for å utvikle fleksible opplæringstiblud innenfor emner som ikke blir
dekket av andre.

NFU planlegger og utvikler læremidler tilrettelagt for undervisningstilbud
beregnet på ungdom og voksne og bruker i den forbindelse både bøker,
hefter, video, CD-ROM og Internett. Norsk fjernundervisning står ikke selv
for undervisningen. Institusjonen har følgelig ikke kursdeltakere eller elever,
men samarbeider med studieforbund, private kursarrangører, soler og andre
institusjoner som gjennomfører opplæringstilbudene. De fleste av disse kan
gjennomføres som selvstudium. 64

6.3.3 Arkiv, biblioteker og museer

Til universitetenes og høgskolenes viktigste støttefunksjoner hører arkivene,
bibliotekene og museene. Dette er virksomheter som alle oppbevarer infor-
masjon som studenter og ansatte kan bruke i læring i forskning. Svært mye av
denne informasjonen kan også digitaliseres og gjøres tilgjengelig via data-
baser på nett og CD-ROM. Allerede nå finnes det en god del referansesam-
linger tilgjengelig på Verdensveven  (World Wide Web). Forskerne og studen-
tene kan for eksempel bruke BIBSYS til å lete etter bøker i universitetsbib-
liotekenes samlinger. Det er også mulig å bestille bøker online. Samlingen av
ulike kilder for denne sektoren i et Kulturnett Norge er et annet godt eksem-
pel på utviklingen av bredere nettbaserte kilder.

Systemene er imidlertid relativt kostnadskrevende. Det er nødvendig med
store investeringer i utstyr, drift, opplæring og brukerstøtte. Den teknologiske
utviklingen på dette området fører samtidig med seg et kontinuerlig behov for
oppgraderinger, blant annet for å sikre god kommunikasjon med andre syste-
mer som skal ha tilgang på disse dataene. På den annen side kan den nye
teknologien bidra til å redusere utgiftene til papirbaserte publikasjoner.

63. Se http://www.uninett.no/.
64. Se http://www.nfu.no/
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I dag kan man lett få inntrykk av at Verdensveven er en utømmelig kilde
til gratis informasjon. Etter hvert som en større andel av fagtidsskriftene og
faglitteraturen blir lagt ut på nettet, må man imidlertid regne med at det vil
koste penger å laste ned slik informasjon. Internasjonalt arbeides det aktivt for
å få digitalisert allerede eksisterende litteratur for distribusjon på nettet. For-
fatterne av disse publikasjonene har imidlertid krav på kompensasjon, og insti-
tusjoner og enkeltbrukere må være innstilt på å betale for bruken av disse. Det
følger imidlertid enorme innsparinger med produksjon og distribusjon via
nettet, noe som på lengre sikt burde føre til store besparelser for institus-
jonene, de vitenskapelig ansatte og studentene.

I overskuelig fremtid må man allikevel regne med at store deler av den lit-
teraturen som forskerne og studentene bruker, vil være papirbasert. Øknin-
gen i antallet fjernstudenter vil gi nye behov for distribusjon av slik litteratur.
Man har foreløpig ikke fått avklart folkebibliotekenes rolle som tjenesteytere
overfor studenter som velger å studere på hjemstedet. Hvis arbeidsbelastnin-
gen blir betydelig større (og det er det god grunn til å tro at den blir) er det
ikke gitt at folkebibliotekene kan yte disse tjenestene gratis i fremtiden.

Om ikke alle lærebøker blir gjort tilgjengelig over nettet med det første,
burde det være mulig å legge ut mer av den såkalte «grå« litteraturen, midler-
tidige publikasjoner og kompendier.

Den økte elektroniske publiseringen vil neppe minske bibliotekarenes
betydning for forskning og utdanning. Det vil være behov for mennesker med
spesialkompetanse i å innhente og vurdere faglitteratur over nettet og i
spesielle internasjonale databaser.

Også dokumentasjonen av museumssamlingene er i stor grad gjenstand
for digital registrering, gjennom overføring av protokoller, kataloger og
arkivkort til elektroniske databaser. I sektoren arbeider man også med å
skanne og lagre fotosamlinger og samle digitale bilder av gjenstandene. Dette
arbeidet har i stor utstrekning vært drevet innenfor de såkalte dokumentas-
jons- eller museumsprosjektene. Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentets støtte til dette prosjektet avsluttes i år 2000.

Det vises for øvrig til kapittel 17, om bibliotekene og museene i høgre
utdanning, og St.meld. nr. 22 (1999-2000)  Kjelder til kunnskap og oppleving,
Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår
på kulturområdet.

Boks 6.3 BIBSYS

BIBSYS er et bibliotekssystem for registrering av publikasjoner og utlån. Alle
som har tilgang på Internett og Verdensveven (world wide web) kan søke i
BIBSYS-basene og - dersom de har låntakernummer ved et av de BIBSYS-
tilknyttede bibliotekene - bestille bøker eller artikkelkopier.

I dag er det regitrert over 7,5 millioner eksemplarer i BIBSYS' hovedbase,
fordelt på 2,8 millioner doumenter. Over 70 biblioteksenheter er tilknyttet sys-
temet, og mer enn 2000 biblioteksansatte bruker BIBSYS som sitt daglige
arbeidsredskap. Ved å bruke BIBSYS kan de fagansatte og studentene låne
faglitteratur fra de fleste universitetene og høgskolene i Norge. 1
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6.4 Utvalgets vurderinger og forslag

Innledning
Livslang læring er nøkkelen til framtidens læringsarena. Og da menes livslang
læring i vid forstand, både tradisjonell etter- og videreutdanning og en livsform
preget av kontinuerlig kunnskapsmessig oppdatering i grenselandet mellom
utdanning, arbeid og fritid.

Mange av læringstilbudene bør derfor være mer fleksible og modulære
enn de er i dag, og de vil i økende grad være nettbaserte. Dette vil kreve en til
dels omfattende omlegging og omorganisering av mange av studietilbudene i
høgre utdanning.

For at norsk høgre utdanning skal bli en aktør å regne med på denne are-
naen, er det trolig nødvendig å organisere et utstrakt forsknings- og utvikling-
sarbeid. Dette arbeidet må gjøres på en slik måte at det medfører institus-
jonelle og organisatoriske endringer og omprioriteringer, oppbygging av ped-
agogisk og didaktisk kompetanse tilpasset en livslang læringsarena, samt
koordinering, samarbeid og gjenbruk på tvers av fag-, institusjons- og sektor-
grenser.

Det arbeidet som Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL) og andre
etter hvert har fått på plass, representerer kimen til en modell for dette arbei-
det, men det må oppskaleres betydelig. Det trengs prosjekter som tar tak i
hele utdanninger og hele institusjoner, og det trengs en utstrakt for-
midlingvirksomhet for å spre erfaringer og resultater.

Digitale læremidler (eller mer presist: innholdet i de nye lærings- og
utdanningstilbudene) vil stå sentralt. Man står overfor flere utfordringer,
herunder:
– Hensynet til bevaring og videreutvikling av norsk språk og kultur.
– Behovet for å utvikle digitale læremidler som er kompatible med de sos-

iale, kulturelle og politiske verdier og mål som settes for norsk utdanning.
– Nødvendigheten av å utvikle den kompetanse og innsikt som trengs hos

norske aktører for at de skal kunne opptre på en internasjonalisert læring-
sarena.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bør forsterke den allerede
eksisterende satsingen på digitale læremidler, og i større grad enn i dag også
vurdere behovene i sektoren for høgre utdanning spesielt. Departementet bør
samtidig samarbeide med institusjonene og organisasjonene for høgre utdan-
ning om samarbeidsordninger og prosjekter som kan bidra til å utvikle studi-
etilbud av denne typen.

Det finnes i dag flere ulike offentlige institusjoner som skal arbeide med
bruk av IKT i høgre utdanning, samt flere som skal fremme bruk av IKT i
utdanningssystemet mer generelt. Utvalget mener det er nødvendig å se disse
i sammenheng. Virksomheten i blant annet Arbeidsgruppen for digitale
læremidler, Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning og Forskn-
ingsrådets programmer bør koordineres, og innsatsen bør økes.
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Det er viktig å sikre alle universitetene og høgskolene høyhastighets bred-
båndstilknytning. Utvalget vil også understreke behovet for bredbåndstilgang
for andre institusjoner og privatpersoner. Den alminnelige modemforbindel-
sen som de fleste studenter og fjernstudenter har i dag, er ikke rask nok til å
utnytte de mer avanserte sidene av de nye digitale læremidlene.

Institusjonene
Det mye som tyder på at dagens institusjoner vil kunne gjøre deler av dagens
undervisningsformer om til et konkurransefortrinn. De kan tilby gode studi-
etilbud på campus, der studentene får komme i nærkontakt med undervisn-
ingspersonellet, og der de kan arbeide sammen med medstudenter om grup-
pearbeid og prosjekter. Dagens arbeidsliv stiller stadig større krav til samar-
beidsevne og prosjektstyring. På campus ligger det til rette for at studentene
kan få en slik erfaring. Samtidig vil undervsinngstilbudene utenfor campus
øke. En god del av disse vil kunne være basert på en kombinasjon av digitale
fjernundervisning og lokale kurstilbud. I det øyeblikk studentene får reelle
valg, er det god grunn til å anta at de vil velge de attraktive undervsningstil-
budene.

Institusjonene bør snarest forsterke sin satsing på fjernundervisning og
nye digitale hjelpemidler. Utviklingskostnadene er betydelige, og institus-
jonene bør i størst mulig grad samarbeide om standarder og løsninger. Det
kan være en fordel å trekke utenlandske partnere inn i et slik samarbeid. Det
er viktig å unngå at institusjonene bruker store beløp på å utvikle løsninger
som like gjerne kan kjøpes inn fra andre institusjoner og selskaper i inn- og
utland. Da er det bedre å bruke kreftene på å videreutvikle allerede eksister-
ende teknologi og å utvikle løsninger som er spesielt tilpasset norske behov.

Det er viktig at utviklingen av digitale læremidler og satsingen på online
fjernundervisning forblir en integrert del av institusjonenes virksomhet. Det
vitenskapelige personalet må ta aktivt del i utviklingen av tjenestene, for det er
deres kompetanse og erfaring som utgjør institusjonenes styrke.

Man bør vurdere en styrking av språkundervisningen ved institusjonene.
Ønsker man å tilby nettbasert undervisning i andre land, må man sikre at
underviserne har gode språk- og kulturkunnskaper. Dette gjelder spesielt
engelsk.

6.4.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til informasjons- og
kommunikasjonsteknologiens betydning for høgre utdanning fremmer utval-
get følgende forslag:
– De norske universitetene og høgskolene bør - sammen med offentlige

myndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og norske bedrifter -
samarbeide om å utvikle gode og fleksible utdanningstilbud og
læringsmiljøer der en tar i bruk eksisterende eller utvikler nye relevante
IKT-systemer og digitale læremidler.

– Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bør forsterke innsatsen
påi utvikling av fleksible IKT-støttede utdanningstilbud og digitale
læremidler innen høgre utdanning, herunder fjernundervisning og etter-
utdanning. I tråd med ønsket om å gi institusjonene økt frihet, mener
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utvalget at en bør unngå et stort innslag av øremerkede tilskudd. Institus-
jonenes økonomi må gi tilstrekkelig rom for innovasjon og utvikling innen-
for IKT-området.

– De høgre utdanningsinstitusjonene må samarbeide om å utvikle og å ta i
bruk felles standarder for formidling av nettbasert opplæring og undervis-
ning. Standardene må sees i forhold til den utvikling som skjer i
arbeidslivet.

– Utvalget vil støtte de initiativ som er tatt for å bygge ut et aksessnett som
gir tilgang til bredbåndskommunikasjon. Alle utdanningsinstitusjonene,
fra grunnskole til høgre utdanning, bør ha tilgang til bredbåndskommuni-
kasjon i løpet av to år.

– Forskningsinnsatsen ved norske læresteder og innenfor rammene av rel-
evante programmer under Norges forskningsråd når det gjelder forskning
om bruk av IKT i høgre utdanning, bør samordnes og styrkes.

– Det offentlige virkemiddelapparatet på området IKT-støttet fleksibel
læring bør samkjøres på en bedre måte. Det arbeid som i dag gjøres av
Arbeidsgruppen for digitale læremidler, Sentralorganet for fleksibel
læring i høgre utdanning og relevante programmer under Norges forskn-
ingsråd må koordineres.

– Arbeidet for å digitalisere bibliotekenes, arkivenes og museenes sam-
linger og kartoteker må intensiveres.
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Kapittel 7   
Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet

7.1 Innledning

Kvalitet i høgre utdanning diskuteres internasjonalt så vel som i Norge. Stu-
dentilstrømningen og en bredere sammensatt studentmasse, et annet forhold
til internasjonaliseringen blant annet gjennom harmonisering og arbeid for
økt mobilitet, presser fram et nytt fokus på kvaliteten i utdanningene. Dette
kan også ses i sammenheng med økt konkurranse om studentene nasjonalt,
men også internasjonalt. Utvikling av ny informasjons- og kommunikasjonste-
knologi gjør at forutsetningene for arbeidet med høgre utdanning endres.
Institusjonene blir utsatt for andre krav enn tidligere der kvalitet spiller en helt
sentral rolle.

OECD-rapporten (1998) 65 konstaterer en stigende interesse for kvalitet i
høgre utdanning og viser til en rekke bakenforliggende årsaker. I rapporten
vises det til økt synlighet og høyere generelle kostnadene ved virksomhetene
etter som studenttallene har økt. Parallelt med dette er den stadig voksende
anerkjennelsen av høgre utdannings vitale rolle med tanke på økonomisk og
sosial utvikling. De økonomiske forholdene spiller en langt større rolle enn
tidligere i og med at sektoren har vokst betraktelig. Dette tilsier et annet
offentlig engasjement enn tidligere. Sektoren må konkurrere med andre sek-
torer der man også produserer samfunnsmessige goder. Et gjennomgående
resultat av dette i de fleste vestlige land er større krav til og behov for legitim-
ering av drift, samt et tiltakende fokus på institusjonenes evne til å bidra til fin-
ansieringen.

OECD har i forbindelse med sine kartlegginger av medlemslandenes ord-
ninger for høgre utdanning valgt å etablere et nytt begrepskonsept når det
gjelder spesielt norske studenters studieatferd. I en rekke andre land viser en
til problemet med såkalte  drop-outs, det vil si elever og studenter som faller fra
skole og universitet for godt. I Norge har man det OECD har valgt å kalle  stop-
outs. Disse studentene kjennetegnes av midlertidige studiestopp og kortere
eller lengre avbrekk fra studiene før de fullfører sine utdanninger.

I tillegg til at studentene oppviser økt studietid, viser undersøkelser at fra-
fallet blant begynnerstudentene ligger rundt 30 pst. det første studieåret. Så
tidlig som i NOU 1988: 28  Med viten og vilje ble begynnerstudentene og deres
behov det første året understreket. Det er senere satt i gang en rekke student-
sosiale tiltak, både gjennom fadderordninger og andre velferdstiltak. Til tross
for dette fortsetter begynnerstudenten å falle fra universitetene.

Mye av kvaliteten i utdanningen vil være avhengig av kartlegging av insti-
tusjonenes mange aktiviteter fra det enkelte fakultets vekttallsproduksjon,
studieprogrammer og undervisningstilbud til studentmassen, de tilsatte og
deres aktiviteter. Bildet av høgre utdanning i Norge i dag er preget av frag-

65. Redefining tertiary education, OECD 1998
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mentarisk sammensatte informasjonsbiter, som i begrenset grad kan si noe
om helheten og hvorvidt utdanningsinstitusjonene gjør et kvalitetsmessig
godt eller dårlig arbeid. For at en skal kunne utvikle institusjonenes virksom-
het i tråd med de behov og krav som finnes, må det systemer til som kan
informere om hva som går godt, hva som går dårlig, og hvor det trengs en
innsats. For å kunne drive god undervisning, god personalpolitikk, legge til
rette og følge opp er det helt sentralt at det finnes informasjon om hva som
foregår.
7.1.1 Utfordringer fra OECD

I forbindelse med grunnlagsarbeidet forut for OECD-rapporten  Redefining ter-
tiary education (1998) besøkte en gruppe utsendte ti av organisasjonens
medlemsland. Norge var et av disse og mottok besøk fra gruppen i 1995.
Formålet med besøkene var å utforske i hvilken grad studietilbud, studiepro-
grammer, undervisning og læring i høgre utdanning utviklet seg for å kunne
møte de forventninger og behov studenter, samfunns- og næringsliv har.
Videre skulle gruppen analysere hvordan politikken best kunne fremme de
nødvendige endringer. Besøket i Norge resulterte i en rapport der besøks-
gruppen løfter fram en rekke problemstillinger og kommer med forslag til
utbedringer.

I rapporten om Norge vises det til at studenttilstrømningen har skapt
endringer ved utdanningsinstitusjonene, og at forholdene krever endring i
institusjonell atferd. På et overordnet plan mener gruppen at dagens system er
for sterkt orientert mot offentlige «inputs» i form av ressurser og planreguler-
ing. Samtidig finnes det ikke noe korresponderende system på nasjonalt nivå
for kontroll av «output».

Gruppen er imidlertid oppmerksom på at det drives studentevalueringer i
utstrakt grad, og peker på at dette er en for ensidig tilnærming til kvaliteten. I
grunnlagsrapporten advares det mot at man kan komme i fare for å måle for
mye, istedenfor å drive kunnskapsutvikling. Medlemmene av besøksgruppen
viser til at det er nødvendig med en mer grunnleggende tilnærming til kvalitet-
saspektet. Slik dagens system framstår, er det ikke mulig å skaffe til veie sys-
tematiske data over den generelle kvaliteten, resultater over de nasjonalt pri-
oriterte områdene og effektiviteten. Det vises også til at det på grunn av dette
ikke er mulig å peke ut hvor man må sette inn krefter og midler for å bedre
situasjonen, spesielt gjelder dette i skjæringspunktet mellom undervisning og
læring.

Det vises til at innovasjon i undervisningsmetoder burde være en praktisk,
om ikke bare nødvendig respons på studenttilstrømningen om læring skal
kunne fremmes. I likhet med en rekke andre land i OECD har Norge et util-
strekkelig fokus på undervisningsinnovasjon. Det ser ut til at få ressurser går
til undervisning, og det pekes på at en uttalt oppfatning om universitetene som
research institutions dominerer. Besøksgruppen mener at det med tanke på
studentenes motivasjon, sosiale og økonomiske behov burde legges større
vekt på læringsformer der studentene har større ansvar for egen læring i
velordnede miljøer, og der den grunnleggende satsningen legges på problem-
definering og problemløsning i mindre grupper. I rapporten foreslås det økt
samarbeid med arbeidslivet for gjøre studentene bedre forberedt på livet etter
utdanningen.



NOU 2000: 14
Kapittel 7 Frihet med ansvar 170
OECD-gruppen fokuserer også sterkt på de norske eksamensordningene
og foreslår at det arbeides i retning av et eksamensopplegg som er mer variert
og mer innrettet mot læring. Det er beholdt en tradisjonell tilnærming til
eksamen forstått som noe som skal bestås, framfor å tilby god undervisning
og et rikt tilfang av læringserfaringer. Gruppen mener at dette henger sam-
men med en manglende profil i gradsprogrammene. Det vises til at dette
krever oppfølging og programmer for opplæring av nye og uerfarne ansatte;
det gjelder også etablering av programmer for videre utvikling.

Gruppen stiller spørsmål ved om det foreligger hensiktsmessige incen-
tiver, og hvorvidt den akademiske karrierestrukturen knytter nok oppmerk-
somhet til de ansattes undervisningskompetanse. Det etterlyses en grunn-
leggende nasjonal strategi på dette området, og det foreslås at det etableres et
nasjonalt uavhengig organ med et nært forhold til både departementet og
institusjonene. Organet bør også rapportere til Stortinget og regjeringen. Dets
hovedoppgave bør ifølge OECD-gruppen være granskning for å sikre adekvat
institusjonell praksis, men bør kanskje også ha en direkte rolle i å organisere
evaluering.

Rapporten oppsummerer de mest kritiske behovene i norsk utdanning i
fire punkter:
– Det må skapes bedre læringsmiljøer.
– Forholdene mellom student og institusjon må styrkes.
– Det må opprettholdes en fornuftig blanding fulltids og deltidsstuderende.
– Systemene må vise omsorg for studenter på både lavere og høyere nivå.

7.2 Offentlige tiltak for kvalitet

Til tross for OECDs påpekninger om kvalitetsmessige mangler i det norske
systemet for høgre utdanning er det arbeidet med spørsmål om kvalitet over
en lengre tid. Det er gjort en rekke sentralt initierte forsøk på å fremme tiltak
for kvalitet i høgre utdanning. Det synes hensiktsmessig å gå gjennom noen
av disse.
7.2.1 NOU 1988: 28 Med viten og vilje

I Hernes-utvalgets utredning  Med viten og vilje (NOU 1988: 28) knyttes
kvalitetsarbeid til den organisatoriske oppgaven det er å bygge miljøer med
høy kvalitet. Med høy kvalitet forstås miljøer der det
– utvikles relevant kompetanse for utøvelse av krevende yrker
– gis undervisning som egger fantasi og innarbeider solide standarder for

prøving av argumenter
– ytes fornyende forskning i faglig produktive omgivelser
– bidras til å høyne menneskenes livsstandard og levekår
– settes normer for livlig og rasjonell samfunnsdebatt

Utvalget fremmet ideen om å  gjenreise heltidsstudenten gjennom nødvendige
tiltak knyttet til bedret studiefinansiering, studieopplegg, studieinnsats og
undervisning. Utvalget foreslo en rekke tiltak i forbindelse med begynnerstu-
dentens møte med studenttilværelsen. Blant forslagene var å gi studentene en
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sosial forankring fra første semester, ved å innføre fadderordninger, kurs i
studieteknikk og bruk av bibliotek, rapportskriving og muntlig presentasjon.

Når det gjaldt bedring av studieopplegg, vises det i utredningen til en
undersøkelse utført i regi av NAVF 66 at studietilbudene underutnyttes, og at
studentene bruker mindre tid på studiene enn forventet. Videre viste under-
søkelsen at studentene brukte lengre tid enn normalt. Utvalget foreslo at stud-
ier med betydelig frafall og høy strykprosent skulle organiseres med bedre
veiledning, oppfølging og tilbakeføring. Videre ønsket utvalget at studieop-
pleggene skulle bygges opp på en måte som fremmet progresjon i læringen og
oversikt over forbindelsen mellom ulike deler av faget. Mer konkret viste
utvalget til en mer gruppebasert undervisningsform med en større grad av
oppgaveinnlevering og et mer forpliktende forhold mellom underviser og stu-
dent. Dette skulle i tillegg styrkes gjennom at instituttene skulle gis et klarere
ansvar for studentenes gjennomstrømning.

Vedrørende bedring av undervisning viser utvalget til en undersøkelse
utført av KIUP 67 om praktiseringen av regelverket ved ansettelser av viten-
skapelig personale. I konklusjonen pekes det på at omtale og vurdering av
pedagogiske kvalifikasjoner ikke er tilfredsstillende. Utvalget foreslo at søk-
ere til faste vitenskapelige stillinger som skal undervise, må ha en pedagogisk
basiskompetanse, at kurs i universitetspedagogikk skal inngå i en del av for-
skerutdanningene, og at fagmiljøene skal tilby ansatte slike kurs.

Med tanke på evaluering av undervisning peker utvalget på et under-
byggende premiss om at  undervisning kan læres,og at man kan trenes til å anv-
ende de omfattende kunnskaper som finnes på feltet. Dette innebærer imid-
lertid tilbakeføring av informasjon om det man gjør. Utvalget foreslår at det
innføres faste rutiner for presentasjon og evaluering av undervisning og stud-
ieplaner, at studentevaluering blir organisert ved hjelp av flere former for
informasjonsinnhenting, og at dokumentasjon av slik evaluering legges ved
søknader for akademiske stillinger. Utvalget ønsket også at tiltredelsesfore-
lesninger skulle være en del av det ordinære opplegget ved tiltredelse i still-
inger som professor.
7.2.2 Studiekvalitetsutvalget 1990

Handal-utvalgets innstilling etablerte begrepet studiekvalitet som hverdag-
sterm i norsk høgre utdanning. I utvalgets innstilling vises det til to over-
ordnede elementer i arbeidet med studiekvalitet - utvikling og endring gjen-
nom kultur og struktur. Utvalget understreket at den strukturelle delen må
forstås som «infrastruktur for kompetanseutvikling og kulturendring». Utval-
get betraktet oppbyggingen av en slik infrastruktur som en nødvendig forut-
setning for at øvrige tiltak skulle kunne gjennomføres.

Med infrastruktur viste utvalget til institusjonelle rammer for oppbygning
og bruk av universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse. Eksempelvis
viste utvalget til regelverk, former for planlegging og personalpolitiske tiltak.
Infrastrukturen representerer et nødvendig rammeverk som gjør andre tiltak
mulige og fruktbare.

66. Studentens tidsbruk og studieforhold, Per Olaf Aamodt NAVFs utredningsinstitutt 
(1987,1988)

67. KIUP, Universitetsrådets kontakt- og informasjonsorgan for universitetspedagogikk, 1987
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Utvalget la kulturelementet til grunn for arbeidets hovedsyn. Med det
forsto utvalget studietilbud og undervisning som framtredelsesformer for den
høgre utdanningens kultur. Dette innebar at om det skulle gjøres endringer i
undervisning og studietilbud, så berører det institusjonenes kultur. Utvalget
betraktet forholdet mellom struktur og kultur som to bestanddeler av et hele:

«Utvalget mener at arbeidet med kulturutvikling innen høgre utdan-
ning - med sikte på økt studiekvalitet - må foregå nettopp som en diale-
ktisk vekselvirkning mellom endring av strukturer og endring av
kulturen.»

Utvalget foreslo en serie tiltak for å styrke kultur og infrastruktur på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå, deriblant
– etablering av lokale universitets- og høgskolepedagogiske enheter
– eventuell etablering av slike enheter i samarbeid mellom flere høgskoler i

samme region
– etablering av et nasjonalt senter for universitets- og høgskolepedagogisk

forskning, utvikling og kompetanseoppbygging
– utvikling av handlingsplaner i en ledelse som forstår betydningen, vil

utviklingen og realiserer tiltakene
– oppbygging av tiltak for personalutvikling - spesielt med hensyn til de ped-

agogiske kvalifikasjoner - som ledd i egen plan for personalutvikling
– et tilhørende belønningssystem som gjør pedagogisk kvalifisering av

arbeid med studiekvalitet til tydelige elementer som ligger til grunn for
opprykk og annen belønning

I tillegg til dette fremmet utvalget forslag til tiltak på to hovedområder som
kunne bidra til bedret studiekvalitet. For det første dreide det seg om intern
og ekstern evaluering av studietilbud og undervisning, for det andre handlet
det om tiltak som var rettet mot begynnerstudentens situasjon.

7.2.3 St.meld.nr. 40 (1990-91) Fra visjon til virke

I St.meld.nr. 40 (1990-91)  Fra visjon til virke vises det til Studiekvalitetsutval-
gets innstilling, der departementet sier seg enig i at det må organiseres
enheter med fast ansvar for de funksjoner som er nødvendig i arbeidet med
kvalitetsutvikling. Det gjøres videre klart i meldingen at det er institusjonenes
ansvar å vurdere egen praksis, og at det følger av dette at de også har ansvaret
for hvordan denne virksomheten organiseres internt.

«Sikring av kvalitet i utdanning bør etter departementets oppfatning
primært være institusjonenes eget ansvar.»

I stortingsmeldingen videreføres noen av forslagene fra NOU 1988: 28  Med
viten og vilje:

– «Det er viktig at lærestedene har gode studieopplegg for nybegyn-
nerstudenter og at det skapes tilhørighet til institusjonen gjennom
gjensidig forpliktende opplegg.

– Universitets- og høgskolekulturen bør endres, slik at lærerene
oppfordres til å engasjere seg i spørsmål som gjelder undervisning
og studieopplegg.

– Det er ønskelig at hver institusjon etablerer enheter med fast ans-
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var for utviklingen av studiekvaliteten ved institusjonen.»

7.2.4 Nasjonale evalueringer av fagområder

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet satte i 1992 i gang et nasjon-
alt evalueringsprosjekt i høgre utdanning. Evalueringene ble administrert av
NAVF utredningsinstitutt som samlet inn og systematiserte kunnskapene og
informasjonen. Evalueringsprosjektet bestod av to faser, en fase med selveval-
uering og en med ekstern evaluering. Hensikten med selv-/egenevalueringen
var å samle inn et grunnlagsmateriale til besøket fra de eksterne sakkyndige.

I tillegg til pilotprosjektet for fagevaluering gav Kirke-, utdanning- og for-
skningsdepartementet i perioden 1991-94 øremerkede midler til univer-
sitetene til studieforbedrende tiltak. Målet var å finne tiltak som har effekter
på resultatene (gjennomstrømning og eksamen), og at universitetene bygger
opp systemer for kvalitetssikring.
7.2.5 Norgesnettrådet

Stortinget vedtok å opprette Norgesnettrådet i mars 1997 etter Innst. S. nr.135
(1996-97) fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. I mandatet heter det
at Norgesnettrådet skal være et rådgivende organ for Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet i saker som gjelder den langsiktige utviklingen av
høgre utdanning i Norge, særlig når det gjelder sektorovergripende og nasjo-
nale forhold. Det er lagt opp til at rådet etter vedtak i departementet, kan få
ansvar for fellesoppgaver og informasjonsoppgaver i høgre utdanning nasjon-
alt og internasjonalt. Norgesnettrådet kan forvalte slike fellesfunksjoner som
for eksempel opptak og legge til rette for godkjenning av utenlandsk utdan-
ning.

I brev fra departementet 68 konkretiseres og omtales rådets mandat.
Under eget punkt om kvalitetssikring og evaluering heter det at rådet blir till-
agt et systemansvar på feltet, med ansvar for å holde tilsyn med institus-
jonenes utvikling av ordninger for kvalitetssikring. Rådet skal også hjelpe
institusjonene med råd og veiledning. Videre skal rådet utvikle felles ret-
ningslinjer og prosedyrer for evalueringsarbeidet i sektoren. Tilsynet skal skje
gjennom kontroll av institusjonenes egne evalueringssystemer. Departemen-
tet ser det som naturlig at Norgesnettrådet tilrettelegger for nasjonale evalu-
eringer og står for den administrative gjennomføringen.

Det er etablert en avdeling for kvalitetssikring og utvikling i rådet.
Avdelingen skal drive evaluering, fagevalueringer og legge til rette for og eval-
uere kvalitetssikringssystemer i institusjonene, samt evaluering av pri-
vathøyskolesektoren.
7.2.6 Departementets evalueringspris

Departementets evalueringspris ble opprettet i 1995 av Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet. Hensikten med prisen var å stimulere arbeidet med
studentevaluering av undervisning og få fram gode evalueringsopplegg som
kunne tjene som gode eksempler for andre. Prisen på kr 500 000,- ble delt ut
for fjerde gang i oktober 1999 under den 10. Nettverkskonferansen for univer-
sitets- og høgskolepedagogikk.

68. KUF 29.06.98
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Til nå har evalueringsprisen blitt tildelt som «belønning» for gode opplegg
for studentevaluering av undervisning etter at de har vært gjennomført og rap-
portert. Departementets utlysning av prisen har de tre siste årene inneholdt
fire retningslinjer for vurdering av de innsendte evalueringsoppleggende.
a) Forankring på institusjons-/avdelingsnivå. Evalueringsopplegget bør, i

vedtak og ansvar, være forankret på institusjonsnivå og ikke være overlatt
til enkeltpersoners initiativ.

b) Helhetlig plan: Formål, gjennomføring og oppfølging. Evalueringsoppleg-
get må omfatte en helhetlig plan med definert formål, begrunnelse for valg
av evalueringsformer, forpliktende rutiner og kriterier for oppfølging, osv.
Opplegget bør kombinere ulike evalueringsformer og fokusere på ulike
aspekter ved studieplaner, undervisning og læring. Evalueringsopplegget
skal være begrunnet i forhold til den aktuelle utdanning/institusjon faglig
administrativt og ressursmessig.

c) Studentmedvirkning i alle faser. Studentene skal være aktivt med både i
planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringen.

d) Konsekvenser av evalueringen. Evalueringsopplegget skal være gjennom-
ført i sin helhet og det skal dokumenteres hvilken betydning evalueringen
har hatt for utviklingen av studiekvalitet. Departementet legger her særlig
vekt på de effekter som evalueringsarbeidet får.

Utlysingen har gått til universitetene, vitenskapelige, statlige og private høg-
skoler.

I forbindelse med Norgesnettrådets systemansvar for kvalitetssikring og
evaluering av høgre utdanning, ble rådet i brev fra departementet 12.03.99,
bedt om å forberede seg på å utrede eventuell videreføring / mulig omorgan-
isering av evalueringsprisen.

Norgesnettrådet har på grunnlag av dette foreslått å avvikle evaluering-
sprisen til fordel for opprettelse av en pris for fremme av kvalitet i norsk høgre
utdanning;
1. Norgesnettrådet mener det er viktig fortsatt å påskjønne godt utdannings-

og studiekvalitetsarbeid ved norske universiteter og høgskoler, og vil i
den forbindelse anbefale at det også i framtiden avsettes midler som kan
brukes til å støtte slikt arbeid.

2. Rådet anbefaler at evalueringsprisen gis et bredere grunnlag for tildeling
enn kun studentevaluering av undervisning. Kriteriene for pristildeling
bør i framtiden ta utgangspunkt i en videre og mer generell forståelse av
utdannings- og studiekvalitetsarbeid.

3. Rådet vil i tillegg anbefale at det åpnes for å gi til støtte gjennomføring av
prosjekter som sikter mot å sikre og videreutvikle utdannings- og stud-
iekvaliteteten i institusjonene.

4. Norgesnettrådet tilrår at summen som stilles til disposisjon, økes fra kr
500.000 til minimum kr. 1.000.000. pr. år.

5. På grunnlag av forslag fra Det norske Universitetsråd og Det norske Høg-
skolerådet oppnevner Norgesnettrådet en komité på tre medlemmer, to
faglig tilsatte ved universitet/høgskole og en student. Med utgangspunkt
i de retningslinjer som ligger til grunn for nominasjon av kandidater til
evalueringsprisen, utarbeider komitéen forslag til kriterier, regler og
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andre bestemmelser som skal ligge til grunn for behandling av søknader
om støtte til eksisterende opplegg og til utviklingsprosjekter. Komitéen
bør også bli bedt om å komme med forslag til et mer passende navn i forb-
indelse med at prisen gis et bredere kriteriegrunnlag for tildeling/støtte.

Forslaget støttes av Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet og rådet
er bedt om å utvikle kriterier for prisen i tråd med vedtaket. Departementet
ser det som mest hensiktsmessig at prisen tildeles institusjonene og ikke det
enkelte fagmiljø. 69

7.3 Studiekvalitet i praksis, en undersøkelse av status

7.3.1 Studiekvalitet ni år etter

I forbindelse med utvalgets utredningsarbeid har Fagområdet for univer-
sitetspedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo
utført en større undersøkelse om «Studiekvalitet i praksis» 70. Undersøkelsen
er en oppfølging til Studiekvalitetsutvalgets anbefalinger. Etter som det ikke
er gjort noen systematisk oppfølging av innføringen av studiekvalitetsbe-
grepet som dagligterm i høgre utdanning, er det uklart hva som forbindes
med begrepet og hva det innebærer i praksis.

Undersøkelsen er en empirisk studie av hva 35 offentlige institusjoner 71

for høgre utdanning omtaler som tiltak til utvikling av studiekvalitet. Det
dreier seg om hvilke tiltak som har blitt gjennomført, og hvordan en vurderer
hva som er viktig for, bidrar til eller hindrer studiekvalitetsarbeidet ved insti-
tusjonene.

Undersøkelsen er organisert rundt fire hovedtema er:
1. Strategi og ansvarlig organ for studiekvalitetsutvikling og saker som faller

inn under dette.
2. Lærerenes pedagogiske kvalifikasjoner.
3. Faglige enheter for universitet og høgskolepedagogikk.
4. Vurderinger av situasjonen og utviklingsmuligheter.

Strategi og ansvarlig organ for studiekvalitetsutvikling og saker som faller inn
under dette
Av undersøkelsens 35 institusjoner har 32 utviklet en strategisk plan/han-
dlingsplan for arbeidet med studiekvalitet. Planene er enten utformet som
eget dokument, eller de inngår som en del av institusjonenes samlede strate-
giplan. Ansvaret for studiekvalitetsarbeidet ligger de fleste steder i institus-
jonenes styre, ofte knyttet til prorektor som et spesielt tilsynsområde. Det
direkte ansvaret er tillagt dels egne oppnevnte faglige utvalg og dels adminis-
trative organer. Ivaretakelsen av ansvaret gjøres gjennom institusjonenes
ordinære styringsorganer.

69. Brev av 24.03.00 fra KUF til Norgesnettrådet
70. Studiekvalitet i praksis, Gunnar handal, Kirsten Hofgaard Lycke og Ida Hatlevik 1999
71. Undersøkelsen mottok svar fra 35 av institusjonene, det mangler således en respondent 

for å være fulltallig.
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Institusjonene har samlet sett vært opptatt av evalueringer. Ved univer-
sitetene og en del statlige høgskoler har også kvalifisering av lærerene vært
en sentral aktivitet. Dette gjelder også tiltak som er rettet mot å legge forhold-
ene til rette for studentene, i hovedsak de nye og de som har spesielle behov.

I undersøkelsen konkluderes det under dette hovedtemaet med at insti-
tusjonene ser ut til å framdeles bruke en stor del av arbeidet med stud-
iekvalitet på å legge til rette en mer overgripende måte å angripe på temaet på.
Institusjonene ser ut til å legge planer og drive utredningsarbeid på feltet.

«Institusjonene har tatt temaet «studiekvalitet» alvorlig, men mange
arbeider fortsatt med å utvikle innholdet i begrepet og en helhetlig
konkretisering av arbeidet med det.»

Lærerenes pedagogiske kvalifikasjoner
Av undersøkelsen framgår det at:

– «Universitetene stiller krav til lærere som tilsettes om pedagogisk
basiskompetanse i form av utdanning.

– Tilsvarende krav stilles også ved vel halvparten av de vitenskape-
lige høgskolene men bare ved knapt 1/4 av de statlige.

– Alle universitetene, og alle unntatt én av de vitenskapelige høg-
skolene, tilbyr kurs som gir pedagogiske basiskompetanse for sine
lærere eller har samarbeid med andre institusjoner om slike til-
bud.

– Bare 1/4 av de statlige høgskolene tilbyr tilsvarende kurs for sine
lærere, de færreste i et omfang som tilsvarer kravene til pedago-
gisk basiskompetanse.» 72

Undersøkelsen mener å kunne forklare forskjellen mellom universitetene og
de vitenskapelige høgskolene på den ene siden, og de statlige høgskolene på
den andre siden, med Universitetsrådets vedtak om å råde universitetene og
de vitenskapelige høgskolene til å etablere krav om pedagogisk basiskompet-
anse hos sine nytilsatte i 1988. Undersøkelsen viser også et sammenfall mel-
lom det å stille et slikt krav og det å tilby kurs og å ha en faglig enhet med
kompetanse og ressurser til dette.

Samtidig er det viktig å peke på at de fleste utdanninger ved statlige høg-
skoler har hatt krav om pedagogisk utdanning for å bli tilsatt. Av profesjonsut-
danningene er det bare ingeniørutdanningen som ikke hadde et direkte krav
om dette. De tidligere distriktshøgskolene (inntil 1994) med forskjellige
utdanninger fulgte kompetansekravene ved universitetene.

Faglige enheter for universitets- og høgskolepedagogikk
Samlet sett viser undersøkelsen at aktivitetene under dette hovedtemaet er
sterkest organisert ved universitetene og svakest ved de vitenskapelige høg-
skolene og de statlige høgskolene. Det vises til at det er vanskelig å se hvor-
dan det kan drives et solid og faglig/vitenskapelig basert utviklingsarbeid på

72. Studiekvalitet i praksis, Gunnar Handal, Kirsten Hof gaard Lycke, Ida K.R. Hatlevik 1999
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feltet uten at det finnes en person med faglig kompetanse som har ansvar og
arbeidstid knyttet til dette arbeidet.

I undersøkelsen stilles det spørsmål til hvor nødvendig det er med en egen
faglig enhet på hver institusjon; det er mulig å etablere slike enheter i form av
institusjonelt samarbeid.

Vurdering av situasjonen og utviklingsmulighetene
De tre institusjonsgruppene gir et bilde av studiekvalitet som et mangefaset-
tert begrep. Institusjonene viser til ulike sider ved begrepet som sentrale for
at studiekvaliteten ved en institusjon skal karakteriseres som god.

«Det er følgelig ikke mulig ut fra svarene på dette spørsmålet å kunne
si at det i norsk høyere utdanning eksisterer en tilnærmet felles
forståelse av hva som er viktig ved og for en god studiekvalitet.»

Sammenfatning
Undersøkelsen viser at studiekvalitetsbegrepet har fått gjennomslag i høgre
utdanning. Den viser også at det er vanskelig å finne et uttrykk for en felles
forståelse av studiekvalitetsbegrepet. Institusjonene peker på en rekke ulike
forhold som har betydning, og ulike tiltak som er satt i gang. Studiekvalitet er
en samlebetegnelse for flere typer tiltak som institusjonene vurderer som sen-
trale for at de skal bli bedre steder for å lære og å være student. I under-
søkelsen vises det til at det er institusjonelt rom for, en felles etterspørsel etter
og en viss økt synlighet og høyere status knyttet til arbeid med utvikling av
studiekvalitet.

I positiv retning peker de mange «infrastruktur»-tiltakene ved institus-
jonene: universitets- og høgskolepedagogiske enheter, strategiske planer,
organer med ansvar for arbeidet med studiekvalitet, ordninger med student-
evalueringer, pedagogisk kvalifisering av lærere og spesielle tiltak når det
gjelder studieplaner og undervisning. Variasjonene mellom de ulike type insti-
tusjoner bidrar til et mangfold av tiltak og oppfatninger av arbeidet. I under-
søkelsen vises det til at ulikheter i tiltak institusjonene imellom er rimelig; imi-
dlertid kan det være bekymringsfullt om oppfatningene om studiekvalitet ved
en institusjon framstår som fragmentert. Undersøkelsen viser at flere av insti-
tusjonene mangler en samlende oppfatning av studiekvalitetsarbeidet. På
institusjonsnivå innebærer dette et behov for systematisk utviklingsarbeid fra
sentralt hold i institusjonen.

I en mer negativ retning vises det til spesielt to hindringer i studiekvalitet-
sarbeidet: opplevelsen av begrensninger i ressurser til denne typen arbeid og
manglende holdninger og motivasjon i kulturen i forhold til arbeid med å
utvikle undervisningen.

7.4 Ulike systemer for evaluering

7.4.1 Kvalitet og evaluering

Redegjørelsen ovenfor viser at oppmerksomheten rundt kvalitet og kvalitets-
fremmende arbeid i høgre utdanning ikke er ny. Arbeidet som til nå er gjort
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er et viktig grunnlag av kunnskap og erfaringer man kan dra nytte av i det
videre arbeidet. OECD etterlyser en grunnleggende nasjonal strategi for
kvalitetsarbeidet i norsk høgre utdanning. Det pekes også på at det ikke er
mulig å framskaffe systematiske data over den generelle kvaliteten i norsk
høgre utdanning.

Arbeid med kvalitet i høgre utdanning kan synes uløselig knyttet til evalu-
eringer for ulike formål. Kvalitet og evaluering er ikke nødvendigvis sammen-
fallende størrelser. Evalueringer er i hovedsak et hjelpemiddel for dokumen-
tasjon av ulike forhold. Dokumentasjonen kan brukes til å stadfeste kvalitet.
Evalueringer kan gjøres på mange måter, i det følgende vil det bli redegjort for
noen alternative måter å nærmer seg evalueringsarbeid på.

Kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling
Historisk sett har kvalitetssikring vært et statlig uttalt ønske knyttet til kon-
troll, og er derfor blitt vurdert som et inngrep i den akademiske frihet. Den
kontinentale tradisjonen for statlig kontroll av høgre utdanning er basert på en
Humboldt-tradisjon og en Napoleon-tradisjon 73. I Napoleon-tradisjonen er det
statlig kontroll av faglige innholdet så vel som undervisningsformer og stu-
dentatferd. I motsetning til dette forfekter den Humboldtske-tradisjonen Lehr-
und Lernfreiheit. Imidlertid hevdes det at man innenfor begge disse kontinen-
tale tradisjonene har hatt den samme oppfatningen av forholdet mellom stat
og høgre utdanning. Kontrollen utøves i første rekke i forkant ( ex ante) gjen-
nom forordninger og rammebetingelser. Institusjonene tildeles spesifiserte
budsjetter, vitenskapelig ansatte er offentlige tjenestemenn med spesifiserte
kvalifikasjonskrav og lik avlønning gjennom regulativ. På studentnivå
gjenspeiles dette i reguleringer for konkurranse om studieplasser. Undervis-
ningen er også underlagt denne typen kontroll gjennom prosedyrer for god-
kjenning av planer, etablering av nye institusjoner og eksamensordninger. I
motsetning til dette finnes det i noen land med Napoleon-tradisjon  ex post-kon-
troll der det fokuseres på realisering av planer og undervisning, for eksempel
ved bruk av inspektorater.

Det anvendes en rekke begreper innenfor de ulike systemer for
kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling. For å kunne etablere et system for
fremme av kvalitet er det viktig å bestemme hvilke funksjoner systemet skal
ha. Bestemmelsene vil i stor grad legge føringer på og forme systemet. 74

Funksjoner man kan skille mellom er  accountability oriented quality systems
og  improvement oriented quality assessment systems. 75I henhold til under-
søkelser viser det seg at i land der kvalitetssystemet delvis eller helt er myn-
dighetenes ansvar (eller eventuelt lagt til et uavhengig organ oppnevnt av
myndighetene) dominerer en orientering mot kontroll. Der kvalitetssystemet
drives av samfunnsinstitusjoner av faglig/profesjonell art, blir systemene mer

73. Kvalitetsutvikling («kvalitetssikring«) ved høgre utdanningsinstitusjoner, Per Lauvås og 
Sten R. Ludvigsen 1999

74. To be continued..., J.P.Scheele, P. A. M. Maassen og D. F. Westerheidjen 1998
75. Det engelske begrepet  accountabilityhar flere tolkningsmuligheter, i denne sammen-

heng forstås begrepet som pålegg/krav om å utvise ansvarlighet ovenfor en eller flere 
eksterne mottakere av det godet man skal bidra med. Innenfor utdanningsfeltet er det 
imidlertid ikke uproblematisk å bestemme hvem som er mottakerne.
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( accountability) ansvarsorienterte, men med rikelige muligheter til utvikling
/ forbedringsperspektivet. Disse systemene gir større muligheter for forbed-
ringer der institusjonene driver selvregulering og myndighetene har en tilsyn-
srolle. Om institusjonene selv driver systemet for fremme av kvalitet er det
utvikling og forbedringsperspektivet som dominerer, selvregulerings aspek-
tet blir således stående sterkt 76. Primært kan man gå ut i fra at verken insti-
tusjonene for høgre utdanning eller myndighetene er uenige om formålet med
kvalitetsforbedringer. Kvalitetsvurderinger gjøres i hovedsak for å avdekke
svakheter og stimulere og forbedre kvaliteten på utdanning. Det finnes likevel
en spenning mellom myndighet og institusjon når det gjelder  accountability,
og institusjonenes følelse av å måtte avlegge årlige «regnskap» i form av rap-
porter for sine aktiviteter. Hvordan evalueringer gjøres og hvem som får delta
i prosessene er således et sentralt punkt.

Evaluering for akkreditering er en formell ordning der det kontrolleres/
vurderes av styringshensyn for å gi en godkjenning etter minstekrav. Mens
kvalitetsutvikling antar en tilnærming mot en variert og differensiert utvikling
vil ordninger for akkreditering understøtte standardisering av høgre utdan-
ning. Ordninger for akkreditering innebærer i så måte å fastsette bestemte
standarder som skal håndheves. En slik ordning innebærer også et maktas-
pekt da noen må fastsette og definere standardene, samt sørge for håndheving
av disse. Et alternativ til akkrediteringsordningene er ordninger for kvalitet-
sutvikling. Kvalitetsutvikling innebærer både et kontroll- og et utviklingsas-
pekt.

Evaluering i forhold til objekt og formål
Evaluering omfatter et mangfold av prosedyrer for å vurdere en rekke ulike
situasjoner og forhold i henhold til ulike standarder, kriterier eller målset-
tinger. Evaluering ses i forhold til det objektet man ønsker å vurdere, og i for-
hold til de formål prosessen har. Et utdanningssystem kan vurderes etter tre
klassifikasjoner: institusjonsevaluering, programevaluering og metaevaluer-
ing 77. Programevaluering tilsvarer evalueringer av et spesifikt fag, program
eller disiplin. De nasjonale evalueringene av fagområder fra 1992 er et eksem-
pel på programevalueringer. Organisering, styringsspørsmål og forskningsak-
tiviteter er ofte utelukket i denne typen evalueringer. Med institusjonsevalu-
eringer vises det til vurderinger av hele lærersteder. I denne typen evalu-
eringer inkluderes spørsmål om organisering, styring og forskning. Metaeval-
ueringer er en mer indirekte evalueringsform enn de to andre. Hensikten med
metaevalueringer er å evaluere evalueringene og er ofte kalt  audits. Prinsip-
pet baserer seg på ideen om at hvis evalueringene er gode, så vil det fram-
skaffe god kvalitet.

Evalueringer klassifiseres også etter formål som styring og kontroll eller
utvikling. Ofte er evaluering for kontroll organisert som såkalt  summativ 78

evaluering. En måte å gjøre dette på er ved bruk av direkte rapportering.
Denne type evaluering er gjennomgående basert på produktindikatorer eller

76. Jan P. Th. Kalvijk i To be continued..., J.P.Scheele, P. A. M. Maassen og D. F. Wester-
heidjen 1998

77. Evaluering av studie- og læringsmiljø, Bjørn Stensaker 1998
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såkalte  performance indicatores, som nøkkeltall og andre kvantitative indika-
torer. Direkte rapportering og bruk av indikatorer er i hovedsak anvendt for å
evaluere institusjoners resultatoppnåelse, for eksempel gjennom deres evne
til å omsette midler til faglig produksjon. Indikatorer gir vurderingskriterier i
en operasjonalisert form; dette innebærer en presisering av hvilke aspekter
ved kvalitet, effektivitet og effekt som oppfattes som viktige. I hovedsak har
arbeidet med indikatorer gått i to retninger: For det første er det forsøkt etab-
lert nasjonale indikatorer som gjøres gjeldende for alle institusjonene, og for
det andre forventes det at institusjonene selv setter opp indikatorer på
grunnlag av egne mål og ambisjoner. Dette er vurderinger som kan knyttes til
begreper som kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Vanligvis anvendes denne
type indikatorer ved evalueringer for akkreditering.

Et annet formål kan være evaluering for lærings- og utviklingsformål. Hen-
sikten med slike evalueringer vil være å drive kontinuerlig utviklingsarbeid
ved hjelp av  formative evalueringer. I evalueringsprosesser med det  forma-
tivesom siktemål vil prosessindikatorer være viktige. Prosessindikatorer
anser informasjon på et gitt område som viktig, men kun som en del i en større
sammenheng av kriterier. Prosessindikatorene relateres til studentene og de
egenskaper de har. De nasjonale evalueringene kan knyttes til denne typen
evalueringer.

Det sentrale med disse klassifiseringene er at de ikke er gjensidig uteluk-
kende og at det meste av evalueringer som skjer i dag har både styring/kon-
troll og utvikling som siktemål. Figur 7.1 gir en oversikt over hvordan ulike
evalueringsformål og objektene for evaluering kan betraktes i forhold til
hverandre.

Figur 7.1 Oversikt over ulike evalueringsformål og -objekter

Kilde: Bjørn Stensaker

7.4.2 Internasjonale tendenser og trender

Tendensene i Europa i løpet av 1990-årene kan oppsummeres som et skifte fra
fokus på kontroll til fokus på utvikling. Flere land ser ut til å understreke
lærestedenes overordnede ansvar i kvalitetsarbeidet. Framfor de rene pro-

78. Et sentralt skille mellom to hovedformer for evaluering er såkalt  formativ og  summativ 
evaluering. Den første hovedformen har til hensikt å gi tilbakemelding slik at det kan 
gjøres forbedringer fortløpende i arbeidet. Den summative evalueringen har som formål 
å gi en tilstandsanalyse ved et fast tidspunkt. Skillet mellom de to hovedformene er mye 
brukt om evaluering av studentprestasjoner.
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gramevalueringene som man la vekt på i 1980-årene og i begynnelsen av 1990
årene, er nå lærerstedenes totale funksjonsmåte og ansvarlighet satt i sen-
trum. I økende grad har oppmerksomheten rettet seg mot standarden på de
uteksaminerte kandidatene og hva som skjer i studieløpet. Det blir fokusert
mindre på hva studentene har med seg av forutsetninger når de begynner på
studiet.

Metodemessig ser den europeiske utviklingen ut til å gå i retning av at
kvantitativ og kvalitativ informasjon likestilles som beslutningsgrunnlag.
Dette skjer etter at en rekke europeiske land har satset sterkt på kvantitative
resultatindikatorer. Interessen for å se kvantitative og kvalitative resultater i
sammenheng har tiltatt i løpet av 1990-årene. Prosedyrene i de ulike land viser
at kvantitative data i stor grad utgjør grunnlagsinformasjonen i evalueringsar-
beidet, men kun i kombinasjon med data av kvalitativ art. 79

I kjernen av de fleste former for kvalitetssikring i høgre utdanning er det
prosedyrer for selvevaluering. Hensikten med dette er å involvere det akade-
miske personalet og knytte de som er nærmest undervisningssituasjonen, til
framtidsplanleggingen. Parallelt med selvevalueringen finnes det systemer for
ekstern evaluering. Slike grupper er ofte sammensatt av utnevnte eksperter på
fagfeltet, såkalte  peer review. I land der man har valgt nasjonale systemer for
kvalitetssikring, er det etablert en nasjonal enhet for koordinering av virksom-
heten. Hovedsakelig er disse opprettet og finansiert av sentrale myndigheter,
eller de er satt i gang av institusjonene selv. Maktaspektet som er knyttet til
disse enhetene varierer.

Vurderingsgruppene som besøker institusjonene utarbeider som regel en
rapport med vurderinger. Rapportene kan være av både offentlig og konfiden-
siell art, avhengig av hensikt og hva slags ordninger som ligger bak. Som sup-
plement til ekspertgruppenes rapporter blir det mer vanlig at institusjonene
selv kommer med forslag til forbedringer på grunnlag av selvevalueringer og
ekstern evaluering.

Arbeidet krever store mengder ressurser. Ifølge en rapport om kvalitetsut-
vikling som ble bestilt av utvalget, 80 er det ikke et rimelig forhold mellom
mengden dokumentasjon og det omfattende arbeidet som legges fram sam-
menliknet med verdien av de to. Spesielt vises det til problemer knyttet til anal-
ysekapasiteten for full utnytting av dokumentasjonen og problemet med å
omsette resultatene i praktiske tiltak.

Nederland
Evalueringssystemet i Nederland kjennetegnes av tre faser, som alle gir til-
bakemeldinger til institusjonen. I første fase gjennomfører institusjonen en
intern selvevaluering som resulterer i en rapport. I annen fase av evalueringen
besøker en ekspertgruppe institusjonen og gjennomfører en innsamling av
data der også institusjonens selvevaluering inngår. Gruppen vurderer det
materialet den selv har samlet inn, og rapporten fra institusjonen. I tredje fase
skriver ekspertgruppen en selvstendig rapport. Rapporten samles sammen

79. Evaluering av studie- og læringsmiljø, Bjørn Stensaker 1998
80. Kvalitetsutvikling («kvalitetssikring«) ved høyere utdanningsinstitusjoner, Per Lauvås og 

Sten R. Ludvigsen 1999
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med andre tilsvarende rapporter i en offentlig rapport som inneholder en
generell status for den utdanningstypen det gjelder. I tillegg til dette følges
anbefalingene opp av et statlig inspektorat. Inspektoratet gir advarsler, påmin-
nelser og kan også anbefale avvikling av fag.

I Nederland skjelnes det mellom aktiv og passiv anvendelse av evaluering-
sresultatene. Ved passiv anvendelse blir rapportene diskutert i miljøet, ved
aktiv anvendelse ender resultatene som iverksatte tiltak. Hovedsakelig tyder
undersøkelser på at de institusjonsansatte er fornøyd med ordningen, og
spesielt de interne selvevalueringene. Det hevdes at man har maktet å skape
en kultur der utvikling av kvalitet er blitt en del av den institusjonelle virksom-
heten. 81

England
Det engelske systemet for kvalitetsvurdering har gjennomgått en rekke
endringer siden Dearing-rapporten ble avgitt i 1997. Før endringene ble
kvalitetssikringen av høgre utdanning i England gjennomført av to separate
organer. 82  The Higher Education Quality Council (HEQC) hadde hovedansv-
aret for å kontrollere om institusjonene hadde effektive systemer for
kvalitetssikring. Dette dreide seg om prosedyrer som sikrer gjennomføring av
kvalitetsarbeidet, og at informasjon blir tilbakeført til den som kan utbedre
undervisningspraksisen. Higher Education Funding Council (HEFC) 83 vur-
derte læringserfaringene og studentenes resultater i hvert enkelt fag i forhold
til institusjonenes egne målsettinger.

Begge disse funksjonene er nå underlagt et nytt organ som ble etablert i
1997:  The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). Byrået er et
uavhengig organ som blir finansiert av kontingenter fra utdanningsinstitus-
jonene og gjennom kontrakter med HEFC for både England og Wales.

Byråets hovedoppgave er å vurdere utdanningsinstitusjonenes virksom-
heter. Dette gjøres gjennom besøk for å utføre  auditsav den overordnede aka-
demiske styringen, ordninger institusjonene har med utenlandske institus-
joner for å vurdere kvaliteten og standarden på undervisning og læring på fag-
nivå. Både evalueringer av institusjonene og evalueringer av fagene er
offentlig tilgjengelige.

Institusjonsevalueringene utføres ved hjelp av  audits for å vurdere om
institusjonene opprettholder sine akademiske kvaliteter og standarder. QAA
arbeider som en uavhengig vurderingsinstans ved å bruke erfarne senioraka-
demikere utenfra institusjonen. Disse besøker institusjonen og skriver en rap-
port som inneholder en overordnet vurdering av institusjonens sterke og
svake sider. Institusjonen må rapportere tilbake et år senere om de tiltak som
er satt i gang for å bøte på de svakheter som har blitt avdekket. Audit-proses-
sen fokuserer på fire hovedemner: institusjonens kvalitetsstrategi, de akade-
miske standarder, infrastrukturen for læring og kommunikasjon.

81. Kvalitetsutvikling («kvalitetssikring«) ved høyere utdanningsinstitusjoner, Per Lauvås og 
Sten R. Ludvigsen 1999

82. http://www.hefce.ac.uk/Learning/Quality/Quality.htm
83. Organets innvirkning på prosessen med tildeling av de offentlige midlene er nærmere 

beskrevet i kapittel 13 om finansiering.
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Fag /programevalueringene utarbeides for det enkelte fag. Evalueringene
fokuserer på de vanlige forhold som former læringserfaringer og studentenes
resultater.

Hensikten med QAAs vurderingsarbeid er:
– Å sikre at den offentlige finansieringen gis til utdanninger med et aksept-

abelt kvalitetsnivå
– Å gi ut offentlig informasjon om utdanningene gjennom publisering av rap-

portene
– Å skaffe til veie informasjon og innsikt for å oppmuntre til forbedringer i

utdanning

Hovedtrekk ved byråets metoder for kvalitetsvurdering er knyttet til vurder-
ing i henhold til målsettinger, vurdering i henhold til studentenes læring-
serfaringer og prestasjoner, vurdering ved hjelp av  peer review,samt kombi-
nasjon av intern og ekstern vurdering og publisering av rapporter.

Fordi høgre utdanning i England består av et mangfold av utdanningsin-
stitusjoner som varierer i størrelse, fagtilbud, historikk og formål, gjøres vur-
deringene av institusjonenes virksomheter ut fra institusjonenes egne defin-
erte målsettinger. QAA advarer brukere av rapportene mot å sammenlikne de
ulike institusjonene uten å ta i betraktning de individuelle målsettinger som er
satt.

Vurderinger av studentenes læringserfaring og prestasjoner gjøres i hen-
hold til en rekke forhold. Byrået dekker aktiviteter som undervisning gjennom
direkte observasjon av klasserom, seminar, arbeidsgruppe, laboratoriesituas-
joner, metoder for eksaminering av studentenes arbeid, pensum og stud-
ieplaner, personalet og personalets utvikling, hvordan midler anvendes med
tanke på bibliotek, informasjon, teknologi og utstyr, og studentorientert støtte
og veiledningsarbeid. Disse aktivitetene er underlagt seks bestemte kategor-
ier som gis vurdering på en skala fra 1 til 4 ,der fire er best. De seks kate-
goriene omfatter studieplan med innhold og utforming, undervisning med
læring og eksaminering, framgang hos studentene og prestasjoner, støtte og
veiledning til studentene, ressurser, samt kvalitetsstyring og kvalitetsfrem-
mende arbeid.

Vuderingsarbeidet består av to grunnleggende tilnærminger. Utar-
beidelse av selvevaluering gjort av tilbyder selv ut fra egne målsettinger. Et
tredagers vurderingsbesøk gjort av et team av profesjonelle. Teamet vurderer
studietilbudet for å kunne utarbeide en profil av institusjonen som danner
grunnlag for en overordnet vurdering. Om institusjonen oppnår to eller bedre
på hver kategori, er kvaliteten ansett som godkjent.

Australia
I det australske systemet framheves studenten og studentens læring som det
sentrale. Sentralt i evalueringene er dokumentasjon av det som gjøres, og
hvilke resultater som nås. Elementene i dette arbeidet forstås som et hele, og
studenters læring skal stå sentralt for å sikre kvalitet på programnivå og i eval-
uerings- og eksamenssystemene.

Forutsetningene for å få til et slikt system ligger i følgende elementer: 84

– Et omfattende system for kvalitetssikring må bygge på et ønske eller
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behov for å skape utvikling.
– Ledelse i nøkkelposisjoner må ha et sterkt engasjement for systemet.
– Tilstrekkelige ressurser må stilles til disposisjon og dette må betraktes

som en investering.
– Det primære formål er et best mulig utdanningsprogram.
– Kvalitetssikringssystemet må ivareta behovet for systematisk oppfølging.
– Kvalitetsutvikling og andre plansystemer må ses som et hele.
– Systemet må kunne gjøre bruk av eksempler for god praksis og ekspert-

kunnskap.
– En ekspertgruppe må ha ansvaret, og ha en leder som må være leder på

linje med andre ledere i organisasjonen.

Det hevdes at dette kan oppnås gjennom ordninger der det er utviklet vis-
joner, verdier, strategiske mål og planer for institusjonen. Videre må det
finnes systemer for sikring av kvalitet på programnivå, utdanningsprogram-
mer for ansatte, samt evalueringssystemer for studentenes læring både som
prosesser og som resultater. I tillegg til evalueringssystemer for studenter, må
det finnes tilsvarende systemer for vitenskapelig ansatte og andre grupper av
ansatte. Det vises også til at organisasjonsstrukturen må skape betingelser for
kvalitetsutvikling, grupper av sentrale aktører som støtter arbeidet, politiske
vedtak, prosesser og ressurser som kan gjøre det mulig å skape et adekvat
system. 85

7.4.3 Andre ordninger for evaluering

efmd- akkreditering av Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) har i forbindelse med sitt kvalitetsarbeid søkt
og fått deltakelse i et akkrediteringssystem kalt  the European Quality
Improvement System(EQUIS). Systemet er underlagt paraplyorganisasjonen
for business- og management-utdanning i Europa,  European Foundation for
Management Development (efmd). 86

I januar 1997 ble EQUIS-prosjektet formelt etablert. I dag har 16 institus-
joner oppnådd denne godkjenningen. Arbeidet i EQUIS har et tredelt formål:
1. Utvikle instrument for sammenligning og  benchmarking av skolene.
2. Understøtte kvalitetsforbedrende tiltak.
3. Gi markedet informasjon om europeisk business- og management-skoler.

Prosedyren for akkrediteringen består av fire trinn: vurdering av kandida-
tur, selvevaluering, internasjonal  peer review og akkrediteringsbeslut-
ning.

Selvevalueringsprosessen er ment å gi BI en dypere forståelse av hva det
innebærer å være et internasjonalt utdannings- og forskningssenter i business
og management. Institusjonen selv betrakter selvevalueringsprosessen som
bestående av fem formål. For det første skal det gi en mulighet til å gjøre opp
status for hele organisasjonens situasjon og utvikling; videre skal det være en

84. Kvalitetsutvikling («kvalitetssikring«) ved høyere utdanningsinstitusjoner, Per Lauvås og 
Sten R. Ludvigsen 1999

85. Kvalitetsutvikling («kvalitetssikring«) ved høyere utdanningsinstitusjoner, Per Lauvås og 
Sten R. Ludvigsen 1999

86. http://www.efmd.be/html/introducing.html og http://www.efmd.be/html/equis.htm
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gjennomgang av institusjonens overordnede strategi og representere en bal-
ansert og kritisk selvprøving. For det fjerde er selvevalueringen oppfattet som
et utgangspunkt og den viktigste informasjonskilden for  peer review-fasen i
akkrediteringsprosedyren. Til sist er selvevalueringen et bidrag til organisas-
jonens innsikt i hvilke kvalitetsparametere som finnes internasjonalt for man-
agement-utdanning.

Selve rapporten skal inneholde en rekke temaområder som skal doku-
menteres og drøftes. Rapporten skal dekke temaer om organisasjonens opp-
gaver, studenter, programkvalitet, personlig utvikling, forskning og utvikling,
bidrag til samfunnet, tilsatte, ressurser, tilknytninger til næringslivet og inter-
nasjonale spørsmål/saker.

Akkrediteringen oppnås hvis selvevalueringsrapporten tilfredsstiller
EQUIS' kvalitetskriterier, som skal tilsvare høy internasjonal kvalitetsstan-
dard for temaområdene, høy grad av internasjonalisering på temaområdene
og høy grad av næringslivsorientering når det gjelder programmer, aktiviteter
og prosesser.

Norgesnettrådet - organ med systemansvar for kvalitetssikring
I forbindelse med Norgesnettrådets systemansvar for kvalitetssikring har
rådet fått utarbeidet en arbeidsgrupperapport om evaluering, kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling av norsk høgre utdanning. 87 Arbeidsgruppen har gått
inn for etablering av et evalueringssystem som skal ivareta både
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, der det skal legges størst vekt på
utvikling. Gruppen går inn for å følge etablert evalueringspraksis og vil bruke
både intern og ekstern bedømmning. Gruppen anbefaler at en skal være til-
bakeholden med å basere seg på kvantitativ metode og endimensjonale
indikatorer da gruppen betrakter disse å ha liten verdi i forhold til et så sam-
mensatt og varierende evalueringsspørsmål som utdanningskvalitet. Likevel
etterlyses et utvidet format av rapporterbare nøkkeltall for å gi evalueringene
et mer solid grunnlag. Det vil bidra til å forankre vurderingene i reelle
instanser og resultater og være nyttig for vurderinger av utdanningskvalitet på
et aggregert nivå.

Arbeidsgruppen tilrår at den enkelte institusjon har hovedansvar for
kvaliteten i egne utdanninger. Samtidig vises det til at det er behov for et nas-
jonalt evalueringssystem. Gruppen foreslår at utvikling av et slikt system
baseres på  audits. Arbeidsgruppen forutsetter at det legges til grunn noen
felles rammekrav for utforming av opplegg til kvalitetssikring ved institus-
jonene. Dette dreier seg om institusjonenes organisering og ansvars-
forankring av kvalitetsarbeidet og retningslinjer for hva den interne evaluerin-
gen skal omfatte, og hvordan den bør dokumenteres. Resultatene av arbeidet
skal nedfelles i en årsrapport, og denne skal legges fram ved  audit.

Arbeidsgruppen tilrår at det utvikles et registrerings- og rapporteringssys-
tem for evalueringsdata som skal gi et kvantitativt grunnlag for evalueringer.
Dataene bør inngå i årlig rapportering og inngå i dokumentasjonsgrunnlaget
for den interne årsrapporten.

87. Basert på det framste...?, Norgesnettrådet november 1999
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Det anbefales at  audits organiseres i sykluser på 3 eller 4 år. Innenfor hver
syklus skal alle institusjoner være evaluert. Etter hver omgang tilrår gruppen
en gjennomgang med sikte på justeringer av opplegget. Den første syklusen
vil være en bred gjennomgang, mens de senere vil legge mest vekt på tidligere
runders konklusjoner, oppfølging av disse og hvordan tiltak har virket.
Arbeidsgruppen forutsetter at evalueringene utføres av et sentralt evaluering-
sorgan med høy grad av legitimitet. Organets hovedformål skal være å bistå
institusjonene i deres arbeid med sikring og utvikling av utdanning-
skvaliteten.

7.5 Problemstillinger knyttet til kvalitet

7.5.1 Målsettinger om best mulig læring

I OECDs bakgrunnsrapport og tilstandsanalysen av høgre utdanning i Norge
framheves noen sentrale problemer spesielt. I overordnet forstand etterlyses
en grunnleggende nasjonal strategi for kvalitetsutvikling og et system på nas-
jonalt nivå for kontroll av såkalt output. I en mer spesifikk forstand er det vist
til grunnleggende problemer innenfor ulike områder ved institusjonenes virk-
somheter:
– Komiteen foreslo at det burde stimuleres til økt bruk av problembasert

læring med vekt på grupper, prosjekt- og feltarbeid, gjerne i samarbeid
med industri og næringsliv.

– Komiteen så behov for mer strukturerte studier.
– Det ble foreslått tiltak for å tone ned betydningen av avsluttende eksamen

og sertifisering ved hjelp av evalueringer som får studentene til å fokusere
mer på læringsaspektet.

– Tiltak for å fremme de tilsattes formidlerrolle og formidlingskompetanse

Den beste garanti for kvalitet i undervisningsprosessen ligger i holdningene,
kunnskapene og ferdighetene hos hver enkelt lærer. 88 Lærere som føler entu-
siasme for sitt arbeid, som er godt kvalifiserte og eksperter i det de underviser
i, er de viktigste faktorene for å fremme studentenes læring.

Samtidig er det også ledelsens ansvar å vite hva slags kvalitet det er på den
undervisningen studentene får på fakultetene og instituttene. Det å samle inn
og oppnå innsikt i den enkelte lærers kunnskaper blir således en viktig del av
ledelsens ansvarsområde. Den enkelte lærers prestasjoner i undervisnings-
situasjonen er kun én ingrediens i undervisningskvaliteten når den skal måles.
Undervisningskvaliteten innbefatter hvordan kursene legges opp, hva som til-
bys studenten i form av krav, og progresjon fra det ene kurset til det neste.
Programmenes modularisering og formen på anerkjennelse av resultater som
for eksempel karakterer og akkumulering av disse virker inn på utdannin-
genes kvalitet som helhet.

Til tross for at ledelsen ved en institusjon har ansvaret for kvaliteten i all
virksomhet, kan den ikke gjennom kontroll og regulering alene bibringe
kvaliteten i studenters hverdagsliv. Det er den som underviser ved forelesnin-
gen, i laboratoriet eller på seminaret som gir studentene deres erfaringer og

88. What is Quality in higher education?, Diana Green 1994
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opplevelser fra høgre utdanning. Om ikke hver enkelt som underviser, aksep-
terer sitt personlige ansvar for kvaliteten i sin undervisningsvirksomhet, kan
ikke kontroll og oppfølging bedre situasjonen. Parallelt med dette må lærer-
ens arbeid ses i sammenheng med de tjenester som finnes for læreren i form
av administrasjon, bygninger, kantiner og andre tekniske hjelpemidler.
Kvalitet er noe som må «eies» av samtlige ansatte i institusjonen for å kunne
garantere god læring. 89

7.5.2 Perspektiver på kvalitet

Kvalitet
Utvikling av kvalitetssikringssystemer internasjonalt innebærer en bevegelse
fra en ren kvantitativ tilnærming til en mer sammensatt og helhetlig betrakt-
ningsmåte, der både kvantitative og kvalitative indikatorer anvendes i arbeidet
med evaluering og kvalitet. Ordninger for evaluering og kvalitetssikring i
høgre utdanning henger sammen med oppfatninger av hva kvalitet er. Kvalitet
er et begrep man i studiesammenheng «instinktivt» kan forstå, men fenom-
enet er desto vanskeligere å beskrive og presisere. Det er verdiladet og må stå
i forhold til subjektive oppfatninger av et fenomens egenskaper, som hva som
er godt eller meningsfullt. Dette gjør det problematisk å finne en universell
oppfatning av hva kvalitet er. På den annen side er det ønskelig og høyst nød-
vendig å identifisere ulike tilnærminger. Under følger en kort redegjørelse av
fem tilnærminger til kvalitetsbegrepet.

Boks 7.1 OECD om kvalitet

OECD (1998) viser til kvalitetsbegrepet som vanskelig å definere. Dets flertal-
lige dimensjoner kan kun bli meningsfullt relatert til spesifikke aktiviteter, de
mål og verdier man har, og de merkbare effekter og konsekvenser man kan
se. OECD viser til at generelle definisjoner ofte blir banale og er til liten nytte
både for individet og for etablering av ulike prosedyrer for kvalitetssikring.
Det vises til at for virksomheter som er så forskjelligartede som undervisning
og forskning, må kvalitet defineres ulikt. Å betrakte kvalitet i entall anses i det
hele tatt som vanskelig og lite hensiktsmessig. I henhold til dette må kvalitet
omtales i flertall, kvaliteter, for å kunne anvendes i et så ulikartet system.

Kvalitet som det unike og/eller framragende (excellence)
Den tradisjonelle tilnærmingen til kvalitetsbegrepet assosieres med tilveie-
bringelse av et produkt eller en tjeneste som er spesiell, og som gir en viss sta-
tus til eier eller bruker. Kvaliteten må anerkjennes av kjennere. I høgre utdan-
ning vil det si personer som har kunnskaper og status nok til å kvalitetsstem-
ple noe. I høgre utdanning kan man tenke seg at dette er oppfatninger man
kan knytte til universiteter som Oxford og Cambridge, nobelprisutdelinger og
publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Denne kvalitetsoppfatningen

89. What is Quality in higher education?, Diana Green 1994
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er imidlertid lite anvendelig om man skal vurdere den generelle kvaliteten i
høgre utdanning.

Kvalitet som realisering av bestemte standarder (zero errors)
En annen tilnærming til kvalitetsbegrepet kan gjøres ved hjelp av visse stan-
darder eller minimumskrav. Dette er en kvalitetsoppfatning som er hentet fra
næringslivet, og da spesielt fra produksjon og industri. Standardene fungerer
som en basis for måling av de nødvendige karakteristika et produkt må ha.
Produktets kvalitet er avhengig av dets samsvar med spesifikasjonene.
Kvalitetskontroll innenfor dette perspektivet innebærer å teste produktet for å
se om det holder mål, og forkaste det som ikke oppfyller kravene. Fordelene
med denne modellen, i forhold til den forrige, er at den gir alle institusjoner i
høgre utdanning en mulighet til å arbeide for kvalitet da ulike krav kan bli satt
til ulike institusjoner. Ulempene ved modellen er at den ikke sier noe om kri-
teriene man anvender for å sette standardene, bortsett fra om standardene er
i tråd med våre oppfatninger om hva som oppfattes som viktig og sentralt. Per-
spektivet kan betraktes som statisk ettersom det setter standarder én gang for
alle. Det legger også opp til at kvalitet er noe som er kvantifiserbart og mål-
bart, noe som ikke nødvendigvis er tilfellet i høgre utdanning.

Kvalitet som relevans (fitness for purpose)
I dette perspektivet er kvalitet forstått som målrealisering i henhold til
bestemte oppgaver/hensikter. Den definisjonen man oftest kan se i bruk når
det gjelder høgre utdanning er den som knytter begrepet til hvor formålstjen-
lig noe er. Argumentasjonen for dette perspektivet peker på kvalitetsbe-
grepets meningsløshet når det står alene, uten noen form for sammenheng
med en hensikt. Modellen tar hensyn til utviklingsaspektet, i motsetning til
det forrige perspektivet, ettersom hensikter kan endre seg over tid. En slik til-
nærming til kvalitetsbegrepet gjør det også mulig å vurdere ulike sider av
høgre utdanning. Ulempene ved dette perspektivet er at det er problematisk å
være klar om hva som er hensiktene med høgre utdanning, og hva som er rel-
evant til enhver tid, for eksempel i et langsiktig eller et kortsiktig perspektiv.
Det finnes like mange oppfatninger av hva hensiktene med høgre utdanning
skal være, som det finnes aktører i systemet, det være seg myndigheter, stu-
denter, ansatte eller arbeidsgivere.

Kvalitet som økonomi (value for money)
Dette perspektivet kan videreføres i kvalitets- og evalueringsarbeid på institus-
jonsnivå. Ut fra dette er en kvalitetsinstitusjon for høgre utdanning den som
klart og tydelig definerer sine hensikter, og som er effektiv og dyktig til å nå
de målene som er satt av institusjonen selv eller andre. Videre kan kvalitet
knyttes til å møte kunders eller klienters uttalte eller indirekte behov. Høy
gjennomstrømning av kandidater eller uteksaminering av flere kandidater
uten tilføring av ekstra ressurser, vil kunne betraktes som kvalitet i dette per-
spektivet. Når det gjelder høgre utdanning, kompliseres dette av problemstill-
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inger om hvem som er kunden, spesielt når dette er knyttet til offentlig finan-
siert virksomhet.

Kvalitet som forandring, endring og utvikling (transformation)
Den pragmatiske definisjonen på kvalitet i høgre utdanning viser til kvalitet
som et relativt begrep, der de ulike involverte parter har ulike prioriteringer,
og der deres oppmerksomhet er ulikt rettet. Studenter og forelesere kan ha
sitt fokus rettet mot selve undervisningsprosessen, mens arbeidsgivere kan
være mer opptatt av resultatet. Det er derfor problematisk å tale om en uni-
versell oppfatning av kvalitet. Det beste kan være å definere så klart og tydelig
som mulig de ulike kriterier aktørene anvender når de vurderer kvaliteten.
Det å være endringsvillig og utviklingsorientert, kan i dette perspektivet i seg
selv være et kvalitetskjennetegn. De konkurrerende synene må tas i betrakt-
ning når kvaliteten skal fastsettes.

7.5.3 Kvalitetsområder i høgre utdanning

Hovedutfordringen kan ligge i å avspeile fenomenets kompleksitet ved å for-
holde kvaliteten til bestemte målsettinger. Videre kan en konkretisering av
arbeidet motvirke utflyting av kvalitetsbegrepet. I litteraturen 90 vises det til at
de fem ulike kvalitetsperspektivene kan betraktes som komplementære.
Dette vil innebære en kvalitetsoppfatning der ingen av perspektivene er over-
ordnet de andre. Fordelen med perspektivene kan være at ulike forhold ved
den studiemessige sammenhengen vil kunne løftes fram. En slik vurdering-
sprosess vil ivareta flere sider av institusjonenes virksomheter.

I tillegg til at selve kvalitetsbegrepet kan forstås ulikt på et generelt plan,
kan en inndeling i ulike virksomhetsområder ved institusjoner for høgre
utdanning bidra til en ytterligere konkretisering av kvalitetsarbeidet. En defin-
ering og inndeling i spesifikke områder av den totale virksomheten kan bidra
til å framheve mangfoldet av behov. Det er gjort flere forsøk på å dele inn
høgre utdanning i ulike kvalitetsområder.

I Studiekvalitetsutvalgets innstilling (1990) skilles det mellom fire
områder for kvalitet:
– Inntakskvalitet: som omhandler studentenes forkunnskaper og forutset-

ninger for sikring av kvaliteten i studentgrunnlaget gjennom rekruttering
og opptak av studenter.

– Rammekvalitet: som omfatter ressurser og strukturer som lokaler, utstyr,
studiesosiale forhold og ressurser mer allment.

– Programkvalitet: som omfatter studietilbud, undervisning og
kunnskapskontroll som kvaliteten på selve studiet, studieplanene, under-
visningen og eksamensopplegget.

– Resultatkvalitet: som omhandler sluttproduktet som kvaliteten på student-
enes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomstrømning.

I tillegg til dette har en arbeidsgruppe nedsatt av Norgesnettrådet på
bakgrunn av oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
videreutviklet Studiekvalitetsutvalgets fire kvalitetsområder 91. Arbeidsgrup-

90. Evaluering av studie og læringsmiljø, Bjørn Stensaker 1998
91. Basert på det framste...?, Norgesnettrådet november 1999
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pen har differensiert kvalitetsområdene i ytterligere tre elementer. For det
første skiller gruppen mellom program som plan og program som handling.
Programkvaliteten referer således til kvaliteten i studieplanen og i organiser-
ingen av læringsarbeidet. Selve læringsarbeidet får betegnelsen  undervisn-
ingskvalitet. For det andre lanserer arbeidsgruppen det de betrakter som  sty-
ringskvalitet. Styringskvaliteten omhandler institusjonenes evne til å organis-
ere sin egen kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. For det tredje har arbeids-
gruppen valgt å skille ut  relevans som eget kvalitetsområde.

Ved inndelinger i områder som disse vil det alltid være en fare for over-
forenkling, og at avgrensningene trekker for skarpe grenser mellom
områdene. I kvalitetsarbeidet er det sentralt å kunne overstige slike «tette
skott», da kvalitetsarbeid vil være avhengig av at det trekkes linjer på tvers, og
at ting ses i sammenheng. Svært ofte vil en se at problemer knyttet til kvalitet
ikke vil være nøyaktig avgrenset til enkeltområder, men derimot strekker seg
over flere av områdene, samt ligger over, under eller mellom disse. Samtlige
områder er overlappende og ingen av dem er gjensidig utelukkende. Kvalitet-
sområdene er hensiktsmessige for konkretisering og framheving av ulike
problemstillinger, innenfor en virksomhet som fungerer som en totalitet der
hvert område står i et avhengighetsforhold til de andre.

En annen tilnærming er å kunne ta utgangspunkt i de faser studentene går
gjennom fra studiestart til avsluttet utdanning. Det er mulig å inndele student-
enes vei i systemet i fire faser:  rekrutteringsfasen, startfasen, gjennomførings-
fasen og avslutningsfasen. 92

Rekrutteringsfasen er studentenes første møte med institusjonene for
høgre utdanning. Det er i denne fasen den kommende student tar sine første
valg. I  startfasen får studentene sitt første konkrete og fysiske møte med insti-
tusjonen. Perioden er kjennetegnet av at mange for første gang flytter hjem-
mefra og bosetter seg utenfor hjemmet ofte i et ukjent og fremmed miljø.
Gjennomføringsfasen omhandler den lange prosessen der studentene tilegner
seg den kunnskap og de arbeidsmetoder institusjonene tilbyr.  Avslutnings-
fasen omhandler studentenes sluttkvalifisering av studiet. Fasene under-
streker og framhever studentenes ulike behov gjennom studieløpet. De
understreker at studentenes behov ikke er konstante, men derimot vil variere.

Ut fra dette kan det være hensiktsmessig i det følgende å dele inn i inntak-
skvalitet, rammekvalitet, program som kvalitet i studieplan og organisering av
læringsarbeidet, undervisningskvalitet forstått som selve læringsarbeidet, rel-
evans som kvalitetskriterium, styringskvalitet og resultatkvalitet. Områdene
blir presentert i en rekkefølge som går fra et generelt nivå til det mer konkrete
og praksisnære som undervisning og eksamen.

7.5.4 Relevans som kvalitetsområde

Relevans er på samme måte som kvalitet en problematisk merkelapp å for-
holde utdanning til i praktisk forstand på grunn av begrepets omskiftelige
natur. På den annen side bekrefter et stadig økende fokus på krav om relevans
i høgre utdanning institusjonenes rolle som samfunnsinstitusjon. I forsknin-
gen har kravet om relevans tradisjonelt vært innbefattet i det man betrakter

92. Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet, Anne Cathrine Berger, Kjetil Flatin og Dag Hov-
dhaugen 1999 (rapport skrevet på bestilling fra utvalget)
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som kvalitetsmessig god forskning. Kravet om relevans i utdanning har vært
preget av ulikt innhold avhengig av historisk utvikling, fag, samfunns- og
arbeidsliv. Relevans oppfattes som et sentralt og nødvendig kvalitetstrekk i
høgre utdanning av mange årsaker. I arbeidet med studiekvalitet er en sen-
trale problemstilling - relevans for hva? Svaret på problemstillingen vil virke
førende for kvalitetsarbeidet i samtlige av kvalitetsområdene, og i så måte blir
spørsmålet om relevans et viktig utgangspunkt.

I forhold til yrkesrelevans kan utdanning betraktes å ha spesielt tre funk-
sjoner - kvalifisering, sortering og sertifisering. 93 Kvalifiseringsfunksjonen
består i å dekke et behov for yrkesspesifikke kunnskaper og øke yrkesutøve-
rens evne til å tilegne seg ny kompetanse. Sorteringsfunksjonen fungerer som
et signal til arbeidsgiveren om personavhengige evner og ressurser. Sertifis-
eringsfunksjonen er knyttet til bestemte utdanningsløp for å kunne tre inn i
bestemte yrker. Dette gjør studiekvalitet til et sentralt samfunns- og
arbeidslivsanliggende.

Relevans avhenger av arbeidslivssituasjonen. Utdanningenes relevans
angår i så måte ikke bare arbeidslivet og dets arbeidsgivere, men også det
enkelte individs forhold til arbeidmarkedet så vel som samfunnet i et mer lang-
siktig perspektiv. Utdanningenes relevans blir satt på prøve spesielt i situas-
joner når markedet fluktuerer på grunn av struktur- og konjunkturendringer.
Dette gjelder både arbeidsmarkedets tilgang på arbeidskraft og individenes
evne til å tilpasse seg arbeidsmarkedet.

Det er helt nødvendig for lærestedene å foreta en vurdering av relevansen
som en del av det løpende utviklingsarbeidet med studiene. Det er gjort en
rekke undersøkelser av hvordan utdanningene fungerer i arbeids- og sam-
funnsliv, både på individnivå og på et mer generelt nivå. Det er imidlertid van-
skelig å vurdere gyldigheten av slike undersøkelser. Dette kan peke i retning
av mer systematisk informasjonsinnhenting for dialog og samarbeid mellom
arbeidsliv og lærersted i utviklingsarbeidet med studiene. Det er samtidig vik-
tig at fagmiljøene internt jevnlig vurderer og diskuterer utdanningenes rele-
vans for samfunns- og arbeidsliv.

7.5.5 Styringskvalitet

Arbeid med studiekvalitet er tett knyttet til organisatoriske og styringsmes-
sige forhold. Forvaltning og organisering av styringsstrukturer legger
føringer på institusjonenes virksomheter i form av muligheter og hindringer.
OECD viser til at de norske institusjonene for høgre utdanning i for stor grad
er rettet mot offentlige «inputs» i form av ressurser og planregulering. Faren
ved et sentralstyrt system ligger i at institusjonenes oppmerksomhet rettes
ensidig mot den instans som styrer og bevilger, og at de i for liten grad plan-
legger strategier for egen utvikling av utdannings- og forskningsvirksomhet.
Dette kan også hindre institusjonenes oppmerksomhet mot det omkring-
liggende som studentene, arbeidslivet, samfunn og kultur.

Store deler av det nødvendige grunnlaget for å kunne drive kvalitetsmes-
sig godt læringsarbeid ligger i styringen og organiseringen av virksomhetene.
Det er således viktig at styringsstrukturene er lagt til rette for en organiserin-
gen av institusjonenes arbeid som ikke hindrer, men fremmer arbeidet med

93. Relevans og kompetanse for arbeidslivet, Ellen Brandt og Terje Næss NIFU 1/96
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kvalitetsutvikling. Dette er videre beskrevet i kapittel 10  Dimensjonering av
kapasiteten i høgre utdanning,  kapittel, 11  Organisering og tilknytningsform i
høgre utdanning,  kapittel12  Ledelse og styring i institusjonene og  kapittel13
Finansiering av høgre utdanning og forskning.

7.5.6 Rammekvalitet

Rammekvalitet omfatter den ressursmessige situasjonen institusjonene må
forholde seg til i sin virksomhet. Dette kan dreie seg om ressurser som er
direkte knyttet til budsjetter og midler i konkret form, men kan også omfatte
tilgang til utstyr, bibliotek, materiell, bygninger, IT-tilgang og liknende. Ram-
mekvalitet kan videre ses i sammenheng med ulike organisatoriske og men-
neskelige ressursfaktorer.

Sett i lys av den betydelige veksten innenfor utdanningssektoren er det
vanskelig å diskutere spørsmålet om kvalitet uavhengig av spørsmålet om res-
surser. Dette gjelder forholdstallet mellom antall lærere per student men også
rent infrastrukturelle forhold ved institusjonene, som for eksempel bygninger,
utstyr og bibliotek. I kapittel 13  Finansiering av høgre utdanning og forskning-
vurderes ulike former for finansiering. Hensikten er å finne en incitament-
struktur og et finansieringsprinsipp som kan sikre god ressursutnytting og
kvalitet i undervisning og forskning. I kapittel 16 diskuteres bibliotekene i
høgre utdanning, mens organisering og ledelse av institusjonene tas opp i
kapitlene 11 og 12. Organisatoriske faktorer som strukturering av grader, tas
opp i eget  (Link til) kapittel 9  Gradsstruktur i høgre utdanning.

7.5.7 Inntakskvalitet

Inntakskvaliteten er knyttet til studentenes evner til og forutsetninger for å
studere når de tas opp til studier i høgre utdanning. Til de fleste fag er
videregående skoles generelle studiekompetanse den formelle kvalifiserin-
gen som kreves. Det har ved flere anledninger vært antydet at den generelle
studiekompetansen ikke kvalifiserer studentene godt nok for studier i høgre
utdanning. I en undersøkelse 94 som er utført ved universitetet i Bergen, vises
det til at tre av ti av de vitenskapelig faste ansatte vurderer generell studieko-
mpetanse å være et for lavt opptakskrav. Om lag syv av ti mener at dette er et
passe opptaksgrunnlag. På spørsmål om de nye studentenes faglige forutset-
ninger svarer 56,9 pst. at de vurderer forutsetningene som tilfredsstillende
mens 31,8 pst. vurderer studentenes forutsetninger som dårligere enn ti til
femten år tidligere. Tilsvarende mente de ansatte ved samme universitet i
forbindelse med en undersøkelse 95 utført ti år tidligere, at 55 pst. av begyn-
nerstudentenes studiekompetanse var synkende.

Det er problematisk å vurdere inntakskvalitet alene på grunnlag av
ansattes vurderinger eller studentenes eksamensresultater. Begynnerstuden-
tens forutsetninger må ses i sammenheng med samfunnsendringer, den
videregående opplæring, ulike forhold ved institusjonene for høgre utdan-
ning, arbeidsmarkedet, informasjonstilgangen, mottaksapparatet ved institus-
jonene for høgre utdanning, studentenes og de ansattes forventninger og stu-
dentenes personlige motivasjon.

94. Undervisning og læring ved universitetet i Bergen, Arild Raaheim og John Radford rap-
port nr 2/1998 Program for læringsforskning

95. Studieløpet, Lisbet Berg 1997 henviser til UNIBUT-undersøkelsen 1987
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Endringer i videregående opplæring
Endringer i samfunnet og i arbeidsmarkedet har skapt nye forhold rundt insti-
tusjonene for utdanning, både i videregående skole og ved institusjonene for
høgre utdanning. I Norge har videregående skole gjennomgått større
endringer og spesielt i løpet av to større reformperioder, på 1970-tallet og
1990-tallet. Sentrale endringer med konsekvenser for opptak til høgre utdan-
ning startet med reformarbeidet knyttet til ny lov om videregående opplæring
av 1974 og læreplan av 1976. Begge representerte et brudd med den tidligere
utvalgsskolen. Den videregående skolen skulle åpnes for alle, uavhengig av
tidligere prestasjoner. Det skulle imidlertid vise seg at intensjonene ikke lot
seg realisere fullt ut på grunn av manglende elevplasser og for lav gjennom-
strømning. Reformperioden på 1990-tallet skulle blant annet sørge for å sikre
elevene adgangsmuligheter og fullføring av videregående utdanning ved hjelp
av den lovfestede retten til videregående opplæring 96 i revidert lov om
videregående opplæring av 1993. Samlet sett ble en konsekvens av reformene
i videregående skole i 1970- og 1990- årene at langt flere unge mennesker fikk
mulighet til å kvalifisere seg for høgre utdanning i en langt bredere utstrekn-
ing enn tidligere. Reformene innebar også en rekke innholdsmessige
endringer i fag og fagsammensetning.

På grunn av et bredere opptaksgrunnlag og de innholdsmessige endrin-
gene i videregående opplæring vil studentmassen nødvendigvis framstå som
annerledes enn tidligere studentgrupper. Det økte tilfanget av studenter kan i
hovedsak betraktes som en samlet konsekvens av demografiske bevegelser
og av økte muligheter til kvalifisering, samt økt tilgang på studieplasser.

Studentrolle i endring
I diskusjoner om forholdene i høgre utdanning vises det ofte til en mer heter-
ogen studentmasse med andre behov og nye krav. Oppfatninger av hva som
kjennetegner den tradisjonelle student, utydeliggjøres av en mindre entydig
og stereotyp studentrolle. Det hevdes at den nye studenttypen karakteriseres
av å være mindre motivert og kvalifisert enn tidligere. 97 Studentenes hverdag
beskrives som fragmentert, og at de har ikke utdanning alene som hoved-
prosjekt. I internasjonal litteratur 98 beskrives antakelser om at man får stu-
denter med en mer profesjonsorientert og instrumentell motivasjon på grunn
av strukturelle og økonomiske endringer.

Den effekten som skisseres, er studenter med mindre interesse for tradis-
jonelle «arts and science-fag», mer konkurranse mellom studentene og en tre-
delt differensiering av studentpopulasjonen bestående av en  elite-gruppe, en
entreprenør-gruppe og et såkalt  studentproletariat.. Elite-gruppen karakteris-
eres som lik den tradisjonelle studentgruppen man har vært vant med fra
tidligere. Entreprenør-gruppen kjennetegnes av å ønske seg en utdanning
som gir muligheter i privat næringsliv. Disse forventes å tre inn i viktige posis-

96. Utdanningsreformene, Alfred Oftedal Telhaug 1997
97. Studieløpet, Lisbet Berg 1997
98. Arild Tjeldvoll, foredrag på Nettverkskonferansen for universitets og høgskolepeda-

gogikk 19.-20. oktober 1999 viser til  The Research university and the service university 
compared M. Gibbons (1995) og  Mode I and Mode of knowledge production, Cummings 
(1994)
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joner i samfunnet. Studentproletariatet tilsvarer massen; de er yngre enn de
tradisjonelle og ikke genuint faglig interessert. Et sentralt kjennetegn ved
denne siste gruppen er at de har en sterkere elevholdning enn studentholdn-
ing, og at de utgjør en stor gruppe mennesker som høgre utdanning ikke er
forberedt på å møte.

Disse studentene kommer til utdanningsinstitusjonene for høgre utdan-
ning med de erfaringer de har som elever i grunnskolesystemet. Den som
underviser, er forventet å vekke og tenne studentene. Grunnholdningen til
studiearbeidet består i å gi læreren det hun /han vil ha og reprodusere
kunnskap i forhold til det. Studentene karakteriseres som karakter- og pen-
sumfikserte og som lite engasjerte i selve faget. Denne studentgrupperingen
betrakter seg selv som konsumenter, noe som innebærer oppfatninger av
kunnskap som noe som kan gis og tas, i motsetning til noe som utvikles av en
selv. Studentene oppfattes som markedsorienterte og langt mer opptatt av
studielån enn sine forgjengere.

Imidlertid viser det seg at når studentene selv får beskrive sine valg og
holdninger i en spørreundersøkelse utført ved Universitetet i Oslo, gis et
annet og mer sammensatt bilde. 99 Resultatene viser at studentenes valg av
studium i liten grad er ledet av instrumentelle motiver. Studentene velger stu-
dium ut fra faglig interesse og muligheter for faglig utvikling. Muligheter for
høy lønn og prestisje viser seg å bety lite for valgene. Studentene framstår som
engasjerte og interesserte i faget. Undersøkelsen viser også at de oppfatter
seg som privilegerte, og at de er takknemlige for å få anledning til å studere. I
den grad det er mulig å betrakte studentene som nytteorienterte, så dreier det
seg i hovedsak om å være til nytte og å kunne utrette noe.

Det kan se ut til at inntakskvalitet må ses i sammenheng med ulike typer
forventninger til hva studenter skal være og skal kunne. Tilsvarende må disse
oppfatningene stå i forhold til hvilke formål de ulike utdanningsnivåene er
tiltenkt. Videregående opplæring har gjennomgått en rekke større endringer
i henhold til ulike målsettinger. Deriblant å forberede flere for videre utdan-
ning. I henhold til undersøkelsen fra Universitetet i Bergen hevder de viten-
skapelig ansatte at begynnerstudenten er godt nok kvalifisert for høgre utdan-
ning når de har gode karakterer, men ikke når karaktergrunnlaget er svakt.
Videre vises det til at studentene har gjennomgående svakere
bakgrunnskunnskaper i realfag, at de har for dårlige skriveferdigheter, og at
de har for lite trening i å tenke kritisk. 41 pst. mener at studentene har for lite
kjennskap til hva det vil si å være student og 39 pst. viser til at begynnerstu-
denten har for dårlig studieteknikk. Det kan synes som om forholdet mellom
de to utdanningsnivåene ikke er tilpasset hverandre, og at de endringene som
er gjort på det videregående nivået, ikke har vært fulgt opp i høgre utdanning.
Deler av problemstillingen er knyttet til hvorvidt begynnerstudenten skal for-
ventes å kunne tenke kritisk eller skrive akademisk. Eller om det kan for-
ventes av studentene at det har kjennskap til det å være student, og kjenner til
ulike former for studieteknikk før de har begynt å studere.

I Norge har det gjennom en rekke politiske prosesser blitt tatt et valg om
et generelt opptaksgrunnlag framfor spesifikke ordninger man kan se i en

99. Studentidentitet og samfunnsmoral - En kortrapport, Karen Jensen og Roald Nygård 
1999
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rekke andre land. Spørsmålet er om man har vært villig til å se konsekvensene
av dette valget. Det kan tenkes at det kunne være hensiktsmessig å fokusere
mer på forberedelsen i videregående skole samt på mottakerapparatet i høgre
utdanning i overgangen fra elev til student. Dette er også en viktig problem-
stilling i forbindelse med opptak på annet grunnlag enn generell studieko-
mpetanse, for eksempel realkompetanse. 100

Undersøkelser 101 viser at det eksisterer en mengde informasjonskanaler
og et utall av valgmuligheter både for de som er i videregående opplæring og
for andre som måtte ønske høgre utdanning. Imidlertid er det et påtrengende
behov for samordning og kvalitetssikring av informasjonen. Dette er for å
gjøre den lettere tilgjengelig og mer pålitelig for den enkelte som skulle ønske
å bli student. Et godt informasjonssystem er viktig.

Samtidig etterlyses det informasjon i form av personlig veiledning både i
videregående opplæring og fra institusjoner for høgre utdanning. I dag er de
fleste elever i videregående opplæring uten et passende personlig veiledning-
stilbud i en situasjon der de skal foreta svært viktige valg.

7.5.8 Kvalitet i studieplanen og kvalitet i undervisningen

Det er tidligere i utredningen vist til en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt
av Norgesnettrådet 102 der det skilles mellom programkvalitet og undervisn-
ingskvalitet. Programkvaliteten viser til kvaliteten i studieplanen og i organis-
eringen av studiearbeidet, mens undervisningskvaliteten viser til selve under-
visningsarbeidet. Delingen blir videreført i dette kapitlet.

Programkvalitet
Kvalitet er i stor grad et organisatorisk spørsmål, som ikke bare er knyttet til
institusjonenes forhold til myndighetene eller den interne organiseringen.
Det handler også om hvordan man fastlegger undervisningens innhold og
organisering/strukturering av denne. Et grunnleggende strukturerende ele-
ment er gradsstrukturen og den tidsnormering som legges til grunn. Dette
omfattes blant annet av regelverkets krav til faglig dybde og bredde. Utvalget
vurderer den norske gradsstrukturen i kapittel 10  Gradsstruktur i høgre utdan-
ning.

Studieplaner konkretiserer innholdet i de ulike delene av et studietilbud
som kursopplegg og -omfang, undervisningsformer, eksamen og nødvendige
forkunnskaper. Planene beskriver ofte studienes innhold og mål i forholdsvis
generelle former. Det ligger en utfordring i å lage gode studieplaner da utdan-
nings- og læringsmål kan være vanskelig å presisere. Hensikten med beskriv-
elsene av målene for et fag/studium er at det skal fungere retningsgivende for
studentene i deres arbeid. Målene skal også kunne sammenholdes med den
avsluttende vurderingen av studenten og angi sluttkompetansen.

Faginnholdet i studieprogrammene er for en rekke utdanninger regulert
gjennom nasjonale rammeplaner og forskrifter. Graden av regulering varierer.
Noen av de nasjonale rammeplanene er omfattende. Rammeplaner innebærer

100.NOU 1999:17 Realkompetanse i høyere utdanning
101.Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet, Anne Cathrine Berger, Kjetil Flatin og Dag Hov-

dhaugen 1999 (rapport skrevet på bestilling fra utvalget)
102.Basert på det framste...? 1999 Norgesnettrådet
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en nasjonal spesifisering av mål, innhold, struktur og organisering av flerårige
yrkesrettede utdanninger. Rammeplanene skal angi studiets omfang og
beskrive obligatoriske emner sammen med krav og betingelser som stilles til
utdanningen. I første rekke er det yrkesutdanninger ved høgskolene som sty-
res av rammeplaner, mens profesjonsutdanningene ved universitetene ikke
har denne type styring. Fordeler ved å bruke rammeplaner er en sikring av
felles nasjonale standarder, rammeplanene bidrar også til å forenkle autorisas-
jonsprosedyrer. De gir også oversikt over hva utdanningene innebærer og
kvalifiserer til. Ulemper ved bruk av rammeplaner kan være at de setter beg-
rensninger for høgskolenes initiativ og kreativitet. Det kan stilles spørsmål til
om rammeplaner er forenlig med foreldelsestakten på kunnskap i dag. Under-
søkelser viser at rammeplanene er mer detaljerte og mindre fleksible enn
tidligere og at prinsippet om likhet i innhold er sterkt forankret. 103

Fagenes egenart og tradisjoner i studiene virker inn på hvordan strukture-
ringen av utdanningene gjøres. Utdanningene ved de ulike institusjonene byg-
ger på ulike tradisjoner. Noen har sin historiske bakgrunn som utdanningstil-
bud på videregående skoles nivå, andre har sitt opphav ved universitetene.
Dette innebærer blant annet at noen av utdanningene har en akademisk og
teoretisk tilnærming mens andre kan være mer praksisorienterte. Studiepro-
grammene og organisering av utdanningene vil variere ut fra kunnskaps-
grunnlag, tradisjon og formål. De forskjellige fagene er også bærere av oppfat-
ninger om hvordan undervisning bør legges opp, og hvor effektive ulike
undervisningsformer er. 104

De ulike utdanningsløpene har ulike tilnærminger til organiseringen av
studiene. Studentens første møte med høgre utdanning vil bære preg av dette,
og studiets organisering kan være bestemmende for hvor stor overgangen fra
videregående opplæring vil være. I videregående opplæring er læringssituas-
jonen velorganisert. 105 Den bygger på individuell veiledning og kontakt mel-
lom elev og lærer. Undervisningen er obligatorisk, fravær dokumenteres, og
det finnes regler for elevaktivitet i studietiden. Skolen representerer en
læringssituasjon der stadige krav til dokumentasjon av kunnskaper og tilbake-
meldinger om prestasjoner er helt sentralt.

Studiesituasjonen til den enkelte student vil i stor grad preges av hvordan
studiet er strukturert. Strukturen legger rammer for hvordan og i hvilken
rekkefølge studentene kan bevege seg gjennom studieløpet. Studentene
stilles ovenfor forskjellige krav til selvdisiplin og faglig selvstendighet avhen-
gig av hvorvidt studiene er strukturert løst eller fast. 106 I studier som er struk-
turert løst, har studentene stor grad av frihet. Dette innebærer at de stilles
ovenfor en rekke viktige valg i løpet av studietiden. Innrammingen av studiene
har noe med hvor fastlagt forholdet mellom lærer og student er. Dette forhol-
det kan innvirke på studentenes studieintensitet og progresjon ved at ulike
former for innramming virker som mer eller mindre «pressende» på stu-

103.Mangfold, spesialisering og differensiering i høyere utdanning, Ole-Jacob Skodvin og 
Lars Nerdrum NIFU 2000

104.Undervisningsvirksomhet ved de statlige høgskolene, Norges Forskningsråd delrapport 
1 Berit Karseth og Svein Kyvik

105.Eksamens- og evalueringsformer i høyere utdanning: en sammenlignende studie. 
Agnete Vabø NIFU 1999

106.Studieløpet, Lisbet Berg NIFU 3/97
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denten. I utdanninger der «studiepresset» er høyt, er studenten mindre avhen-
gig av egen motivasjon, selvstendighet og selvdisiplin for å komme igjennom
studiet. 107

Undervisningssituasjonen ved universitetet er i de fleste fag preget av
forelesningen som den dominerende undervisningsform. Organiseringen av
studiene gir en læringssituasjon der monologen dominerer framfor dialogen,
selv om forelesningene ofte suppleres med laboratoriearbeid eller smågrup-
per. Forholdet mellom student og lærer er lite forpliktende i form av at det
sjelden kreves dokumentasjon av kunnskap og tilbakemeldinger på disse
utover eksamenssituasjonen. Undervisningen som gis, er ofte basert på frivil-
lighet fra studentens side, og læringssituasjonen ved universitetene setter
krav til uavhengighet, selvdisiplin og egne vurderinger. Det er imidlertid store
variasjoner mellom ulike fag. Innenfor visse realfag, de yrkesrettede univer-
sitetsutdanningene og flere av yrkesutdanningene i høgskolene skiller ikke
undervisningssituasjonen seg vesentlig fra de erfaringer studenten har fra
tidligere skolegang.

Undervisningskvalitet
Undervisningskvaliteten er avhengig av det vitenskapelige personalets
kompetanse. Formidlingskompetanse er utenkelig uten faglig kompetanse.
Samtidig er ikke fagkompetanse alene nok når det gjelder å fremme kvalitet i
undervisningsarbeidet. God formidling forutsetter innsikt i og forståelse for
fagets innhold og oppbygning, historikk og utvikling. I og med at fagkompet-
ansen er grunnlaget for formidlingen, legges det stor vekt på personalets
faglige kvalifikasjoner ved ansettelser eller opprykk. Et sentralt prinsipp nas-
jonalt så vel som internasjonalt er at undervisningen i høgre utdanning bør
være forskningsbasert. Oppfatningene av hva dette innebærer, er mange. 108

I lov om universiteter og høgskoler § 2 pkt. 1 brukes ikke begrepet forskn-
ingsbasert undervisning eksplisitt men det vises til at:

«Institusjonene under denne lov skal gi høgre utdanning som er basert
på det fremstee innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og er-
faringskunnskap.»

I NOU 1988: 28  Med viten og viljebeskrives undervisning i høgre utdanning
som forskningsbasert, forstått som at den skal bygge på innsikt som er vunnet
gjennom vitenskapelig arbeid. Utvalget skilte mellom to typer forsknings-
basert undervisning, beskrevet som  kunnskapsavansert undervisning og  for-
skningsbundet undervisning. Innefor den første formidles det veletablert
kunnskap knyttet til et fag, mens den siste karakteriseres av å beskrive det
siste i fagfeltet. Skillet understrekes ytterligere av at formidlingen av innholdet
gjøres ulikt. I kunnskapsavansert undervisning formidles innholdet gjerne
gjennom sammenfatninger og systematiseringer nedfelt i bøker, og student-
ens arbeid har i hovedsak et preg av øvelser. I den forskningsbundne under-

107.Studieløpet, Lisbet Berg NIFU 3/97
108.En nærmere drøfting av begrepet forskningsbasert undervisning gjøres i  (Link til) 

kapittel 8 Forskningsens plass i høyere utdanning.
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visningen er kildene ofte upubliserte, og studenten lærer gjennom deltakelse
i forskning.

«Det danske Center for kvalitetsutvikling og evaluering av de
videregående uddannelser» har nærmet seg begrepet gjennom hva det
betrakter som to formål ved forskningsbasert undervisning 109

1. at studentene blir innført i et vitenskapelig og akademisk miljø og på den
måten får en vitenskapelig og dermed kritisk og analytisk tilgang til
studiet.

2. at læreren i kraft av sin tilknytning til forskningsmiljøer eller sin egen
aktive forskning er faglig oppdatert i fagfeltet og på den måten sikrer at
studentene blir undervist i relevante nye forskningsresultater.

Videre har senteret identifisert fem hovedtyper av forskningsbasert undervis-
ning: 110

– Studentene blir undervist av en forsker i forskerens egen forskning.
– Studentene blir undervist av forskere, men ikke nødvendigvis i undervise-

rens egen forskning.
– Studentene undervises ved en institusjon der det forskes.
– Pensum er helt eller delvis sammensatt av materiale som er eller bygger

på en avrapportering av et forskningsarbeid.
– Forskeren underviser ikke direkte, men har ansvar for koordinering og til-

syn med deltidslærerens undervisningsarbeid.

Forskerforbundet viser til en litt annen definisjon 111

«Forskningsbasert undervisning foregår når forskere underviser in-
nen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres for-
skerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for
undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling
av gammel kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsre-
sultater som nettopp er blitt kjent. Begrepet omfatter også veiledning
innen forskerens fag.»

Forskningskompetanse er imidlertid ikke en garanti alene for å sikre at lærere
er flinke til å undervise. Parallelt med gode fagkunnskaper krever formidling
forståelse for hvordan læring kan skje og hvordan konstruktive læringspros-
esser kan fremmes. God formidling handler ofte om å kunne gripe en situas-
jon slik den framstår i øyeblikket, og gi den faglige formidlingen ulike former
avhengig av situasjonen. Selve formidlingssituasjonen er relativ og vil stadig
variere i forhold til studentenes alder, gruppens størrelse og sammensetning,
studentenes tidligere læringserfaringer og bakgrunn. Et vesentlig bidrag til
formidlingssituasjonen er å kunne endre undervisningsformen etter de behov
og muligheter som ligger i varierende undervisningsforhold slik at læringsut-
byttet kan bli best mulig. Dette krever kjennskap og erfaring med ulike for-
midlingsformer, samt muligheter til utvikling og refleksjon rundt disse.

109.Hvor er forskerne? Evalueringscenteret, København, august 1998
110.Hvor er forskerne? Evalueringscenteret, København, august 1998
111.Utdanningspolitikk, Forskerforbundets skriftserie, september 8/97
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Lærerportefølje
Institusjonenes organisatoriske utfordringer ligger i å stimulere til en mer pro-
fesjonell lærerrolle. Sentrale virkemidler i dette arbeidet kan være å synlig-
gjøre og belønne undervisning og undervisningsinnsats. Videre vil utvikling
av personalets pedagogiske kompetanse være et sentralt virkemiddel.

Et problem med vektlegging av undervisningskompetanse er at det har
vært vanskelig å dokumentere aktiviteten. Imidlertid er det utarbeidet
metoder for hvordan dette kan gjøres. Formell pedagogisk kompetanse doku-
menteres ved kursbevis. Det er også mulig å redegjøre for undervisnings- og
eksamensarbeid ved hjelp av kursplaner, kursbeskrivelser og studentevalu-
eringer. Det er mulig å dokumentere undervisningskompetanse ved hjelp av
ulike former for  peer review. Videre kan læremidler som er utarbeidet, fram-
legges. I USA og Australia har institusjonene arbeidet med dette over lengre
tid. Dokumentasjonen av undervisningskompetansen beskrives som en
undervisningsportefølje. Porteføljene inneholder materiale som beskriver stu-
dentene og deres læring (gjennom for eksempel eksamensresultater), lærer-
ens egne beskrivelser av undervisningsoppgaver, undervisningsmateriale og
-opplegg. Porteføljene er både en dokumentasjon av undervisningskompet-
anse og et grunnlag for kvalitetsforbedring.

Boks 7.2 Lærerportefølje

«Lærerporteføljen handler om å utvikle et verktøy for å utføre kompetansevur-
dering for en kultur som ennå ikke finnes.» 1

Lærerporteføljen er et verktøy for vurdering av kvalifikasjoner både indiv-
iduelt privat og formelt offisielt.

Formålet med lærerporteføljen er vurdering av kvalifikasjoner; det er et
hjelpemiddel til refleksjon og for å fremme institusjonenes muligheter til å
legge vekt på pedagogiske kvalifikasjoner og fremme utviklingsarbeid. Lærer-
porteføljen gjør det mulig å artikulere taus kunnskap. En lærerportefølje anv-
endes for å sikre kvalitet og gir et grunnlag for pedagogisk meritering. Lærer-
porteføljen er et personlig dokument som det kontinuerlig må arbeides med,
og som en aldri får helt ferdig. Hovedideen er knyttet til spørsmålet om hvor-
dan man kan utvikle seg som lærer, der svaret ligger i å hele tiden studere seg
selv.

Det finnes flere måter å lage en lærerportefølje på, en portefølje kan for
eksempel bestå av to deler: en privat del kalt grunnportefølje, som inneholder
alt vedkommende produserer og en del som kalles presentasjonsportefølje.
Den siste er et representativt utvalg av grunnporteføljen, der innholdet vil
avhenge av hvilken sammenheng porteføljen skal anvendes i. Innholdet i en
lærerportefølje bør bestå av lærerens
– undervisningsfilosofi
– undervisningshistorikk
– selvvurdering av egen undervisning
– feedback
– undervisningsmateriale
– pedagogisk virksomhet
– utdanning
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– pedagogiske publikasjoner
– utvikling av undervisning
– eksplisitt programutvikling
– visjoner
– annen virksomhet

1Gunnar Handal Nettverkskonferansen for universitets og høgskolepeda-
gogikk 19.-20 oktober 1999

Enkelte lærere gir god undervisning ved at de evner å formidle og over-
føre sin egen begeistring og entusiasme for faget til studentene. Disse lærerne
kan betegnes som «de fødte pedagoger». Ofte har de sin egen stil og kan bryte
helt elementære normer for undervisningsmetodikk uten at det går ut over
studentenes læringsutbytte. 112 Dette er lærere som mestrer formidlingssitu-
asjonen ut fra sine personlige egenskaper. En annen type lærer er den såkalte
«undervisningsentusiasten». De er grunnleggende opptatt av undervisning-
sopplegg og universitets- og høgskolepedagogikk. I hovedsak er deres dyk-
tighet tillært. Uansett forhold til formidlingsrollen i undervisningen vil arbeid
med undervisningsporteføljen kunne dokumentere kompetanse og erfaringer
som kan være til nytte for det videre arbeidet med egen undervisning, og som
dokumentasjon ved ansettelse eller opprykk. Porteføljen vil også kunne
fremme oppmerksomheten og fokuset på undervisningskvaliteten.

Faglige enheter for universitets- og høgskolepedagogikk
I Studiekvalitetsutvalgets innstilling var forslaget om etablering av faglige
enheter for universitets- og høgskolepedagogikk ved institusjonene et av de
helt sentrale og nødvendige «infrastrukturelle» forutsetningene for arbeidet
med studiekvalitet. Slike faglige enheter er ikke uvanlig ved institusjoner for
høgre utdanning i en andre rekke land.

Boks 7.3 Teaching Resource Center University of Virginia

Senteret ble etablert i 1990 med det formål å fremme framragende undervisn-
ing ved universitetet i Virginia. 1 Senteret tilbyr en rekke ulike tjenester og
kurs til de ansatte. Det bistår med hjelp til alle typer undervisningsaktiviteter
inkludert diskusjoner, forelesninger, veiledning, problembasert undervisning
og karaktersetting. Senterets ansatte kan hjelpe den enkelte lærer ved å ta opp
undervisningen på video og veilede den enkelte i hva som fungerer og hva
som kan forbedres. All veiledning er konfidensiell, og det er læreren selv som
må ta kontakt. De ansatte vil også møte opp for å observere selve undervisnin-
gen om det er ønskelig.

Ved siden av individuell og personlig veiledning bistår senteret med ulike
kursopplegg der en del av ideen er at de vitenskapelig ansatte skal kunne
komme sammen i et tverrfaglig miljø og utveksle problemer og erfaringer,
eventuelt prøve ut nye ideer. I tillegg til dette utarbeider de ansatte ved sen-

112.Kvalitet i høyere utdanning, Rita Karlsen og Bjørn Stensaker NIFU 1/96
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teret håndbøker for ulike undervisningssituasjoner for både nybegynnere og
viderekomne; eksempler er: Teaching at the Univerity of Virginia: A Hand-
book for Faculty and TAs., Teaching a Diverse Student Body: Practical Strate-
gies for Enhancing Our Students' learning.

En viktig del av senterets arbeid går ut på å veilede universitetets ansatte
i å lage og videreutvikle sine lærerporteføljer. Målsettingen er å gjøre det
mulig for de ansatte å dokumentere sine undervisningsprestasjoner like effek-
tivt som dokumentasjon av forskningen. Senteret tilbyr årlige arbeidssem-
inarer for å hjelpe til med utvikling av lærerporteføljene.

Senteret fokuserer også sterkt på stipendiater og studenter på høyere
gradsnivå. Universitetet i Virginia bruker høyeregradsstudenter i undervis-
ningen i stor utstrekning på de lavere nivåene. Samarbeidet mellom de viten-
skapelig ansatte og stipendiater og studenter på det høyere gradsnivået er
således tett, og senteret spiller en vesentlig rolle i dette samarbeidet gjennom
veiledning av disse.

1Eksemplet fra University of Virginia er spesielt valgt fordi utvalget var på
besøk ved institusjonen høsten 1999.

http://www.virginia.edu/trc.

I en undersøkelse 113 av hva som har skjedd ved lærestedene som følge av
Studiekvalitetsutvalgets innstilling, blir det vist til at de fire universitetene og
to av de statlige høgskolene har etablert enheter (eller avsatt egne faglig/
vitenskapelige stillinger) til arbeidet med universitets-/høgskolepedagogikk.
Undersøkelsen viser at det har skjedd en rekke positive ting ved institus-
jonene, men når det gjelder oppbyggingen av enheter ved det enkelte
lærested med fagpedagogisk kompetanse på dette området og med arbeidsk-
raft avsatt for slik funksjoner, er arbeidet kommet kortere. Ved de institus-
jonene hvor det har blitt etablert slik enheter, avspeiles det på en positiv måte
i institusjonene i form av kurstilbud, men også i form av tilgang til bistand med
vurdering av evalueringer, studieplanarbeid og annet pedagogisk utvikling-
sarbeid.

Det å etablere slike faglige enheter ser ut til å være en så vidt stor oppgave
at den til nå i hovedsak er realisert ved de største institusjonene og ved enkelte
enheter der spesielle initiativ har bidratt. Det er ikke sikkert at en egen faglig
enhet ved hver enkelt institusjon er nødvendig. Enhetene kan etableres i et
institusjonelt samarbeid.

Eksamen
Eksamen er en sentral faktor for organiseringen av studiene. Fordi prøving av
kunnskap står sterkt i betraktninger om utdanning på det høyere nivået i
Norge innvirker den i dominerende grad på hvordan studiene er organisert. I
en forenklet forstand er eksamen en kontroll og en sertifisering av

113.I forbindelse med utvalgets utredningsarbeid har Fagområdet for universitetspeda-
gogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo gjort en større under-
søkelse om «Studiekvalitet i praksis». Undersøkelsen er en oppfølging til 
Studiekvalitetsutvalgets anbefalinger.  Studiekvalitet i praksis, Gunnar Handal, Kirsten 
Hofgaard  Lycke og Ida Hatlevik, PFI 1999
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kunnskaper og ferdigheter; for det andre virker eksamen som metode for
læring/som pedagogisk virkemiddel.

Eksamen kan karakteriseres som « the tail that wags the dog». 114 Karak-
teristikken henspiller på eksamen som rettesnor for studentenes arbeid. Stu-
dentene vil til enhver tid innrette sitt studiearbeid etter de krav som blir satt,
og etter hvordan resultatkontrollen er organisert. Dette innebærer at valg av
det bærende prinsipp for en eksamensform vil ha innvirkning på studentenes
studieatferd, og legge avgjørende føringer på læringsarbeidet. Det har vært
rettet kritikk mot det norske utdanningssystemet for det som betraktes som
en overbetoning av en type summativ evaluering framfor et mer formativt eval-
ueringsprinsipp. 115

Ifølge undersøkelser 116 er denne kritikken berettiget for visse studier,
men det er ikke entydig at det legges for stor vekt på eksamen som kontroll
og sertifisering på bekostning av læringsaspektet. Systemet er i stor grad sam-
mensatt av en rekke ulike former for eksaminering, enten det gjelder hyp-
pighet og omfang av avsluttende eksamen, metodebruk, innslag av det forma-
tive versus det summative eller hvordan eksamene teller ved fastsettelse av
endelig karakter. Hvordan dette er i praksis, varierer i stor grad mellom de
profesjonsbaserte studiene og disiplinfagene og mellom det lavere og det høy-
ere gradsnivået. Det er første og fremst ved de disiplinbaserte laveregradsstu-
diene i humanioria og samfunnsfag at avsluttende eksamen er den viktigste
formen for vurdering og eneste tilbakemelding til studentene. Den dominer-
ende eksamensformen består av individuell skriftlig eksamen, ofte supplert
med en korrigerende muntlig eksamen. Ved de profesjonsbaserte studiene
ved universitetene og i matematisk-naturvitenskapelige fag er det mer varias-
jon i evalueringsformer som praksis, laboratoriearbeid, semesteroppgaver og
oppgaveinnlevering. Ofte foregår disse i grupper. Til tross for at det er store
forskjeller mellom studier, legges det i Norge stor vekt på den summative eval-
ueringsformen, til forskjell fra for eksempel i USA. 117

Den tradisjonelle individuelle skriftlige eksamenen kan karakteriseres av
et studieløp som er delt i to: først en læringsprosess, og deretter en separat
prøvesituasjon. På denne måten har eksamen svært liten funksjon som en del
av læringen. Prøvesituasjonen er i en så kunstig laget kontrollsituasjon at
erfaringen fra den i liten grad kan finnes igjen andre steder. En fordel ved den

114.Eksamen innen høyere utdanning i Norge, Per Lauvås 1999
115.Den formative evalueringen, også kalt diagnostisk, har til formål å gi lærere og studenter 

tilbakemelding på undervisnings- og læringsprosessen. Den formative evalueringen har 
til hensikt å gi konsekvenser for undervisningen og studentenes arbeid. Den summative 
evalueringen har som formål å bestemme og informere om studentenes kompetanse på 
et gitt tidspunkt. Informasjonen formidles oftest gjennom en karakter. Karakteren kan ha 
konsekvenser for studentenes videre utdanning og arbeidsliv. Den summative evaluerin-
gen framhever viktigheten av å framstå på best mulig måte for den enkelte student; det 
innebærer at det er legitimt å skjule eventuelle svakheter. Dette er i motsetning til den 
formative evalueringen, der alle sider bør komme fram. Ved formativ evaluering er det 
studentes svakheter som står i fokus som en indikasjon på hva studenten må arbeide 
videre med før den summative evalueringen. Ut fra dette er det helt sentralt at studenten 
vet hva slags evaluering vedkommende står overfor.

116.Eksamen- og evalueringsformer i høyere utdanning: en sammenlignende studie, Agnete 
Vabø NIFU 1999

117.Eksamen- og evalueringsformer i høyere utdanning: en sammenlignende studie, Agnete 
Vabø NIFU 1999
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tradisjonelle evalueringen er at den til en viss grad er forutsigbar. Studentene
vil ha et behov for en viss forutsigbarhet ved eksamen, imidlertid må dette
veies mot studentenes tilpasningsevner og fare for trivialisering av eksamen.
Variasjon i eksamensordninger kan bidra til å prøve kandidatene på varierte
måter gjennom hele studiet. 118

Det finnes en rekke alternative måter å evaluere studenter på avhengig av
formål. I læringsøye med er det ting som tyder på at den tradisjonelle og mest
brukte prøveformen bør revurderes til fordel for eksamensformer som kan gi
studentene tilbakemeldinger og muligheter til å justere sitt arbeid i løpet av
studietiden. På samme måte som det er utviklet dokumentasjons- metoder for
lærere og deres undervisningskompetanse, er det utviklet porteføljer for stu-
denter der studentene dokumenterer sitt læringsarbeid/studiearbeid. Inter-
nasjonalt anvendes og videreutvikles denne evalueringsmetoden med tanke
på livslang læring og dokumentasjon av kompetanse, men også fordi student-
protefølje er en metode som fremmer læring.

Studentporteføljen/dokumentasjonen er basert på en annen logikk enn
eksamen. I motsetning til at det arrangeres en eksamen etter avsluttet læring-
sprosess, nedtegnes læringsprosessen og resultater i en dokumenterbar form
gjennom hele læringsforløpet. Det redigerte utvalget av det innsamlede mate-
rialet legges fram under endelig evaluering. Man kan finne igjen rester etter
denne formen for summativ evaluering i forbindelse med doktorgraden, der
avhandlingen legges fram til vurdering. Tilsvarende finner man ved hovedfag-
savhandlingene og semesteroppgaver. Ordningen har også fellestrekk med
en rekke kunst- og håndverksfag og når folk lager CV. Utenfor utdanningsin-
stitusjonene gjøres denne typen dokumentasjon allerede i stor grad. Doku-
mentasjon for evaluering kan utformes både som et læringsfremmende tiltak
og som portefølje for anvendelse nær opp til eksamen.

Boks 7.4 Eksempel av bruk av studentportefølje i logopedi ved Universite-
tet i Oulo, Finland

Alle studentene får en egen tutor når de begynner studiene. I begynnelsen av
første studieår skriver studentene et brev til tutor der de i hovedsak svarer på
en rekke spørsmål om mål for studiet, egenkarakteristikk, fagoppfatning,
holdninger til studiet osv. Ved avslutningen av studiet går man tilbake til bre-
vet for å fortsette med selvbetrakninger om hva slags nytte man har hatt av
studiet, hva slags metoder man har anvendt, hva man var redd for, positive og
negative opplevelser og hva man har lært seg å beherske. Dette utgjør et
grunnlag for å skrive den avsluttende presentasjonsrapporten, som eksempel-
vis kan inneholde
– arbeidsfilosofi
– tidligere studier
– språk
– tema for pre graduate-avhandlingen
– evalueringer
– tilbakemelding

118.Eksamen innen høyere utdanning i Norge, Per Lauvås PFI, 1999.
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– hobbyer
– framtidsplaner

De problemene man har notert seg i forbindelse med denne ordningen
ved Oulo, er at studentene opplever det som vanskelig å velge ut relevant
materiale fra grunnporteføljen. De opplever det som vanskelig å skrive om
sine gode egenskaper, og dette er vanskelig spesielt i begynnelsen. Videre
vises det til at dette er tidkrevende arbeid. På universitetet i Oulo sensureres
porteføljene og de tradisjonelle eksamenene av en faglærer, og det anvendes
en skala med de tre verdiene 1, 2 og 3. Det gis også halvpoeng. Studentene har
klagemuligheter.

Studentene ved Oulo får velge mellom tradisjonell vurdering og porteføl-
jevurdering. Det viser seg at det er mange som velger den tradisjonelle eksa-
mensordningen fordi den er mindre tidkrevende.

Fordeler ved å bruke portefølje er at arbeidet hjelper studenten til å følge
sin egen utvikling og innlæring, og det gjør det lettere å se helhet i studiet.
Ordningen legger opp til at studenten får reflektert over fagspørsmål over len-
gre tid; de faglige problemstillingene holdes på denne måten aktive over len-
gre perioder. Dette gir et bedre bilde av det vitenskapelige og av kunnskap
som fenomen. Porteføljevurderingen letter eksamensspenningen og skipper-
taklesingen på slutten av semesteret. Det viser seg også at studenter som
bruker, dette opplever en jevnere framgang og mer ro i forbindelse med eksa-
mensperioden. Porteføljen har et bredere anvendelsesfelt og fungerer også
godt når de senere skal søke seg ut i arbeidslivet

Porteføljevurderingen bryter med de tradisjonelle oppfatningene av
eksamen og evaluering. Ordningen utfordrer den sterke troen på karakterset-
ting og vitnesbyrd. De tradisjonelle evalueringsordningene kan i stor utstre-
kning oppfattes å ha en negativ tilnærming til vurdering i og med at man i
hovedsak leter etter feil. Porteføljevurdering kan åpne for et langt mer positivt
vurderingsmønster ved at den er rettet mot å lete etter styrke. Den søker etter
muligheter og klargjør utviklingsbehov, og på den måten virker vurderingen
som en oppmuntring.

Innenfor store deler av norsk høgre utdanning er den formative evaluerin-
gen av studenter bortimot fraværende. Det undervisningstilbudet man i
hovedsak har lagt opp til, anvender de største lærerressursene til å undervise
i større plenumsgrupper. Det innebærer at undervisning som er spesielt rettet
mot studentens eget aktive arbeid med stoffet, ikke har blitt opprettholdt slik
den bør for at man skal kunne drive formativ evaluering. Den formative evalu-
eringen krever nye metoder for oppfølging av studenten. Dette trekker inn
problemstillinger om den enkelte lærers undervisningsplikt og tidsbruk.
Tradisjonelt har man i hovedsak knyttet formativ evaluering til læreren. Det
kan være at man bør utforske alternativer i så henseende. Studenter bruker
hverandre i stor grad som veiledere, diskusjonspartnere og kritikere. Det er
mulig å videreføre dette i mer organiserte former for å styrke den formative
evalueringen.
– Studenter kan rette oppgaver for hverandre, forutsatt at den praktiske

gjennomføringen er god. Det rapporteres om gode resultater av dette fra
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utenlandske institusjoner.
– Eksamensbesvarelser fra tidligere kandidater kan diskuteres, gjen-

nomgås og kritiseres.
– Tidligere eksamensbesvarelser kan rettes og få karakter av studentene.
– Ulike former for studentinnlevering og «forhandlinger» med studenter om

hvilke kriterier som skal gjelde.
– Prøveeksamen
– Synliggjøring av framgang ved hjelp av ulike typer hjelpemidler, det være

seg skriftlige arbeider, videoopptak, som kan sikres fra tidlig i studieløpet
og så kan tas fram igjen senere og vurderes. Hensikten er å gi studenten
mulighet til å få innsikt i egen progresjon.

7.5.9 Resultatkvalitet

Resultatkvaliteten representerer sluttresultatet i form av læring. Hva student-
ene har lært står i et nært forhold til hvordan de lærer, resultatkvaliteten har
sammenheng med organisering av studiene og tilrettelegging for læring. En
tradisjonell resultatindikator er karakterer, men det er en rekke resultater av
læring som ikke lar seg direkte fange av karaktersystemet. Det kan være sos-
iale og personlige kvaliteter som studenten har tilegnet seg i løpet av studi-
etiden.

Avtagerne av utdannet arbeidskraft gir ulike signaler i forhold til hva de
primært ønsker seg av kandidatene, dette varierer selvfølgelig avhengig av
sektor. Arbeidsgivere kan stille motstridene krav til høyere utdanning ut fra
forholdene i ulike bransjer og bedrifter. Små bedrifter kan ønske seg kandi-
dater med spesialkompetanse som er «ferdige til bruk» mens større bedrifter
ønsker seg kandidater med mer generell kompetanse som grunnlag for spesi-
alisert etterutdanning. Til tross for slike variasjoner i krav og ønsker fra
arbeidslivet tyder undersøkelser på at det er visse fellestrekk i hva arbeidsgi-
vere ønsker av kandidatene. Det vises til bredde og fleksibilitet, profesjonell
problemløsning, kommunikativ og sosial kompetanse. 119

Europeiske og amerikanske læresteder har lansert mange ulike organisa-
toriske løsninger på hvordan bredde og fleksibilitet kan bli en del av kandi-
datenes kompetanse. I disiplinbaserte helhetlige studier brytes studiene ned i
moduler og mindre kurs med eksamener. Studentene kan dermed sette sam-
men individuelle studieløp. Valgfriheten har mottatt kritikk fra arbeidsgiver-
siden og en løsning har vært at lærestedet anbefaler visse studieveier med
tematisk enhet. Videre gjøres det forsøk med å integrere og supplere en del
av studietiden med fag som representerer alternative tenkemåter enn det
primære studieløpet. Eksempler på dette kan være når man supplerer en
naturvitenskapelig baserte profesjonsutdanninger med samfunnsvitenskape-
lige og humanistiske fag.

Spørsmålet om bredde eller spesialisering er omdiskutert kanskje spesielt
i profesjonsutdanningene. Begge deler kan forsvares ut fra at det gir student-
ene best mulig kompetanse for arbeidslivet. Spesialistene blir skreddersydd
for spesielle bransjer eller yrker, men kandidatene er sårbare om

119.Relevans og kompetanse for arbeidslivet, Ellen Brandt og Terje Næss NIFU 1/96
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arbeidsmulighetene begrenses. Generalistene har et bredere nadslagsfelt
men konkurrerer med mange andre utdanninger.

Universitetene og høgskolene blir utfordret til å lærer studentene profes-
jonell problemløsning i løpet av studietiden. Det vises til at nyutdannede kan-
didater får såkalt praksissjokk i overgangen fra studie til arbeid. Det er en
utfordring for lærestedene å integrere teori og praksis. Dette kan gjøres ved
hjelp av praksis med veiledning, prosjektarbeid og problembasert læring.
Praksis med veiledning er vanlig og ofte påkrevd ved flere av profesjonsutdan-
ningene og yrkesutdanningene i Norge. Ofte skjer dette i slutten av studiepe-
rioden og et spørsmål er om det kunne være hensiktsmessig med praksis
tidligere i utdanningene. Om det er problematisk å få nok praksisplasser kan
prosjektarbeid være et alternativ. Studentene blir satt til å løse et profesjonelt
problem som er av interesse for bedriften som i samarbeid med lærerstedet
bidrar til arbeidsformen. Spesielt i profesjonsutdanninger i helsefag og
ingeniørfag har man benyttet et tredje alternativ, problembasert læring (PBL).
Metoden tar utgangspunkt i en faglig situasjon praktisk eller teoretisk som er
orientert mot profesjonelt arbeid eller forskning. Studentene skal i samarbeid
med hverandre og lærere finne fram til de kunnskapene som er relevante for
å løse problemet.

For å kunne utdanne kandidater som er forberedt på arbeidslivet må uni-
versitetene og høgskolene kunne forholde seg aktivt til endringer i teknologi,
organisasjon og marked. Spesielt har man i den senere tid sett hvor viktig det
er at studentene kan anvende computer teknologi slik at deter kjent med stan-
dardprogrammer for PC til kommunikasjon med kunder eller fagfeller både
nasjonalt og internasjonalt. Dette handler ikke bare om selve mestringen av
teknologien men også det å kunne framlegge problemer og resultater klart,
både muntlig og skriftlig. Norske arbeidsgivere bruker forholdsvis mange res-
surser på etterutdanningskurs i fremmedspråk, presentasjonsteknikk, ledelse
og personlig utvikling. Dette kan være en indikator på at sosial og kommuni-
kativ kompetanse som generelle kvalifikasjoner er et undervurdert eller
«glemt» felt i utdanningene.

7.6 Utvalgets vurderinger og forslag

Egentlig vet vi nok om kvalitet
Hva er egentlig kvalitet i høgre utdanning, og vet vi nok om det? Det er både
vanskelig og lett å besvare et slikt spørsmål. Spørsmålet er vanskelig å besvare
fordi det finnes en rekke begrunnede definisjoner og likeverdige til-
nærminger. En vanlig måte er se på spørsmålet ut fra kvalitetsområder i insti-
tusjonen. En annen måte er å belyse spørsmålet ut fra de faser studenten går
igjennom - rekrutteringsfasen, startfasen, gjennomføringsfasen og avslut-
ningsfasen. Det er vanskelig å hevde at den ene av tilnærmingene er overord-
net den andre, ettersom de belyser ulike sider ved kvalitetsspørsmålet. Det er
lett å besvare spørsmålet fordi det allerede finnes klare oppfatninger om hva
som skal til for å bedre kvaliteten. Gjennom internasjonale modeller og en
rekke utredninger i Norge gjennom de senere årene er det få som er i tvil om
hva som er fornuftige tiltak for å heve kvaliteten innenfor høgre utdanning.
Det blir redegjort for disse i denne innstillingen. Etter utvalgets vurdering er
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derfor hovedproblemet i forbindelse med kvalitet i høgre utdanning kanskje
snarere å overføre alle anbefalingene til praktisk handling. Skal man lykkes
med dette, må det arbeides med arbeidsformer og innstilling til kvalitet i
læringsprosessen, men først og fremst er det et spørsmål om mer ressurser.

Nye utdanningsgrupper i høgre utdanning
Det er vanskelig å diskutere kvalitet løsrevet fra de generelle utvikling-
strekkene innenfor utdanningssamfunnet. «Masseinnvandringen» til høgre
utdanning, revolusjonen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknolo-
gien, internasjonaliseringen, økt konkurranse osv. er alle prosesser som er
med på å gi form og innretning til spørsmålet om kvalitet innenfor utdan-
ningssamfunnet. Den enkelte har i dag langt større frihet til å følge sine evner
og muligheter ved valg av utdanning. Samtidig gir veksten i rekrutteringen til
høgre utdanning samfunnet nye og bedre muligheter for å møte utfordringene
i de nærmeste tiår - muligheter som det er viktig å ta vare på. På lengre sikt
skal den økte kompetansen i befolkningen legge grunnlaget for et bedre liv i
samfunnet.

En sentral utfordring ligger i å møte veksten og de nye utfordringer i
høgre utdanning uten å redusere kravet til kvalitet. Studentgruppen er mer
heterogent sammensatt enn tidligere. Dagens universiteter og høgskoler er
ikke forbeholdt en liten elite i samfunnet. Høgre utdanning er blitt vanlig. Tro-
lig er det slik at den sosiale profilen ikke er vesentlig endret, men at alle lag er
blitt bredere representert. Dette innebærer at det stilles andre og nye krav til
institusjonene.

Veksten i studentmassen skjer samtidig med at selve utdanningstilbudet
utvides. Gamle fag splittes opp i nye disipliner, og nye fag etableres. Endringer
i arbeidsmarked og arbeidssituasjon innebærer utradisjonelle fagsammenset-
ninger og utfordrer utdanningsinstitusjonene til nytenking og tverrviten-
skapelighet. Etter- og videreutdanningsstudenter forventer utdanningstilbud
som er tilpasset deres arbeids- og livssituasjon.

Internasjonalt arbeides det mot økt harmonisering av utdanningstilbud for
fremme av mobilitet blant både studenter og vitenskapelig ansatte på tvers av
landegrenser. I tillegg til harmoniseringen knyttes utdanningsinstitusjonene
tettere sammen gjennom samarbeidsavtaler, teknologiske nettverk og
konkurranse om studentene. Alt dette har endret forutsetningene for arbeidet
med høgre utdanning. Institusjonene utsettes for andre utfordringer enn
tidligere, der kvalitet og studentenes læringssituasjon har en helt avgjørende
rolle.

Etter utvalgets vurdering krever utviklingen og de nye forventningene til
utdanningstilbudet at myndighetene og institusjonene retter økt oppmerk-
somhet mot kvalitetssiden ved undervisningen og forskningen i landet.

Reformer i videregående opplæring
I Norge har videregående skole gjennomgått større endringer spesielt i løpet
av to større reformperioder, på 1970-tallet og 1990-tallet. Sentrale endringer
med konsekvenser for opptak til høgre utdanning startet med reformarbeidet
knyttet til ny lov om videregående opplæring av 1974 og læreplan av 1976.
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Begge representerte et brudd med den tidligere utvalgsskolen. Den
videregående skolen skulle åpnes for alle, uavhengig av tidligere prestasjoner.
Reformperioden på 1990-tallet skulle blant annet sørge for å sikre elevene
adgangsmuligheter og fullføring av videregående utdanning ved hjelp av den
lovfestede retten til videregående opplæring 120 i revidert lov om
videregående opplæring av 1993. Samlet sett ble en konsekvens av reformene
i videregående skole i 1970- og 1990- årene at langt flere unge mennesker fikk
mulighet til å kvalifisere seg til høgre utdanning i en langt bredere utstrekning
enn tidligere.

Reformene gjennom de siste tiårene omfatter en rekke innholdsmessige
og metodiske endringer som får konsekvenser for høgre utdanning. For at en
skal kunne tilrettelegge utdanningstilbudene best mulig i høgre utdanning, er
det viktig å kjenne det rekrutteringsgrunnlaget man står overfor. Det er grunn
til å stille spørsmål om høgre utdanning i Norge har tatt i betraktning de
endringer som har skjedd i videregående opplæring, og som preger store
deler av rekrutteringsgrunnlaget. Utvalget mener at institusjonenes kontakt
med videregående opplæring må styrkes, og utvalget vil i denne sammenhen-
gen særlig understreke at rådgivningstjenesten i videregående opplæring bør
styrkes.

Kvalitet og effektivitet
Svært ofte er spørsmålet om kvalitet koblet sammen med spørsmålet om effek-
tivitet, eller gjennomstrømning. Fra èn synsvinkel er det hevdet at effektiv-
iteten er en del, og i noen sammenhenger den viktigste delen, av kvaliteten.
Fra en annen synsvinkel er effektiviteten satt opp som motstykke til kvaliteten.
Presset i retning av bedre effektivitet ansees å være til hinder for virkelig
kvalitet i undervisningen. Begge tilnærmingene lar seg begrunne. Utvalget
ser det som en målsetning å fremme så vel kvalitet som effektivitet i studies-
ituasjonen.

Nært knyttet til spørsmålet om effektivitet ligger imidlertid spørsmålet om
ressurser. Etter utvalgets vurdering er norsk høgre utdanning gjennom de
siste tiårene blitt utsatt for forventninger om effektivitet og kostnadskontroll
som har gått på bekostning av et ønske om å kunne satse på kvalitet i lærings-
situasjonen. Til tross for dette har institusjonene arbeidet med tiltak som, iso-
lert sett, har tatt sikte på å heve kvaliteten i læringssituasjonen. Det er selvsagt
ikke slik at ressurser alene fremmer kvalitet. Det er nok av eksempler som
viser at læresteder med få ressurser også kan oppnå høy kvalitet. Noe av prob-
lemene ved manglende kvalitet i høgre utdanning vil kunne tilskrives tradis-
jonelle arbeidsformer, etablerte holdninger og for liten interesse for omstilling
og nytenking. Men sett i lys av den betydelige veksten innenfor utdan-
ningssektoren vil det ikke være mulig å diskutere spørsmålet om kvalitet
uavhengig av spørsmålet om ressurser. Veksten i søkningen til høgre utdan-
ning legger press på en rekke infrastrukturelle forhold ved institusjonene,
bygninger, grupperom, kontorer, bibliotek, lesesalsplasser, teknisk utstyr
osv. Forholdstallet mellom antall lærere per student er blitt vesentlig svekket,
og det vil være feil å tro at alle disse forholdene ikke har hatt konsekvenser for

120.Utdanningsreformene, Alfred Oftedal Telhaug 1997
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kvaliteten på høgre utdanning i de siste tiårene. Utviklingen vil måtte møtes
med økt studieintensitet, nytenking, omstilling og systematisk kvalitetsut-
vikling. Men etter utvalgets vurdering vil det ikke være mulig å heve
kvaliteten i høgre utdanning vesentlig uten en betydelig tilførsel av ressurser
til dette området.

Fra undervisning til læring
Læring handler om å drive fram læringsprosesser der studentene selv gjør
lærestoffet til sitt og evner å anvende kunnskapene i andre og ukjente situas-
joner enn den konkrete undervisningssammenheng. Det handler også om å
bli kjent med kunnskap som ikke-statisk eller ferdig utviklet, og se at det er
noe som stadig vil måtte videreutvikles og utfordres. Læring og forståelse
krever engasjement og bevissthet om eget ansvar, men også bevissthet om at
noen er opptatt av at man på best mulig måte skal kunne få hjelp og oppfølging
når man trenger det. Læring og forståelse krever studenter som er motiverte,
fordi ingen andre enn de selv kan lære eller forstå for dem. Dette krever også
at forholdene blir lagt til rette for slik at læring og forståelse kan skje.

Det er blitt hevdet at en i norsk høgre utdanning retter for stor oppmerk-
somhet mot undervisning framfor tilrettelegging for læring og forståelse. Det
er vist til undervisningsformer og metodikk som oppleves som irrelevant, lite
engasjerende og som gir læring av kort varighet og liten anvendelighet. 121

Utvalget ser det som viktig at det skapes bedre læringsmiljøer gjennom at vek-
ten forskyves fra undervisning til læring.

Tilretteleggelse av forutsetningene for et godt læringsmiljø starter til en
viss grad utenfor institusjonene for høgre utdanning. For grunnutdannings-
studentene handler dette i stor grad om overgangen fra det å være elev i
videregående opplæring til studenttilværelsen i høgre utdanning. I overgangs-
fasen mellom videregående opplæring og høgre utdanning skal det tas en
rekke valg som kan få store konsekvenser, både for den enkelte student og for
mottakerinstitusjonen. Det finnes en rekke informasjonskanaler og et utall av
valgmuligheter. Informasjonen er imidlertid ikke samordnet eller
kvalitetssikret. Utvalget ser det som viktig at informasjonstilbudet samordnes,
koordineres og kvalitetssikres slik at søkere til høgre utdanning lettere kan
gjøre kvalifiserte vurderinger og valg av utdanningstilbudene.

Felles ansvar for læring
Mye av undervisningen i høgre utdanning kjennetegnes av såkalt kateter-
undervisning, der studentene er passive tilhørere til den som foreleser. Fore-
lesningen er en undervisningsform som vanskelig innbyr til dialog, og ofte har
studentgruppen vært så stor at det ikke lar seg gjøre med diskusjon. Fore-
lesningen er en kostnadseffektiv undervisningsform på kort sikt, den gir i
tillegg studentene frihet og anonymitet til å komme og gå som de vil. På lang
sikt kan man se virkninger av uforpliktende studieordninger i form av lav gjen-
nomstrømning, fremmedgjøring i forhold til institusjon, fag, medstudenter og
ansatte. Det er således viktig at det arbeides for et mer gjensidig forpliktende

121.Ivar A. Bjørgen, notat om nytt førstesemester ved NTNU, 1998
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forhold mellom institusjon og student. Dette kan man gjøre ved å endre stu-
dienes oppbygning og struktur og ved å endre ordninger for undervisning og
veiledning. Dette bør ses i sammenheng med overgang til en ny gradsstruktur
og de muligheter som finnes i den til å ta opp studenter til et gradsstudium. De
av studentene som ønsker et planlagt studieløp kan inngå en forpliktende
avtale med institusjonen om de kurs og fag som ønskes og i hvilken
rekkefølge disse kan tas. Avtalene må kunne reforhandles når studenten
endrer studieplaner Dette gjør det mulig for institusjonene å gruppere de stu-
dentene som har sammenfallende ønsker, eventuelt i kull. Ordninger av
denne type vil kreve en styrket studieveiledning og en stadig oppfølging av
studentene. Studenter bør sikres retten til veiledning på alle nivå i studieløpet.
Etter utvalgets vurdering bør det opprettes systemer som etablerer større
grad av gjensidig forpliktelse mellom studenten og institusjonen i læring-
sprosessen.

Læringsformer
Læring som leder til forståelse forutsetter involvering. Dette taler for under-
visningsformer som tillater studentene å delta aktivt. En måte å fremme
deltakelse på er å la studenten få større medbestemmelse over stoffet som skal
læres, gjennom bruk av undervisningsmetoder som problembasert læring,
samarbeidslæring, gruppebasert læring og prosjektarbeid. Involvering og
engasjement har sin forankring i studentenes motivasjon for å studere. Moti-
vasjon er avhengig av begrunnet læringsarbeid, det er derfor viktig å arbeide
med informasjon om hensikt med studiet, læringsmål og yrkesmuligheter.
Utvalget mener det bør satses systematisk med informasjon og utprøving av
læringsformer som i større grad er problembasert, og som involverer studen-
tene.

Eksamen i høgre utdanning
Det har vært vist til at man i norsk høgre utdanning i for stor grad anvender
avsluttende eksamen som eneste vurdering av studentenes arbeid. Sluttevalu-
ering er nødvendig og viktig i forhold til rangering, sortering og sertifisering
for videre studier eller arbeid. Denne formen for evaluering bør imidlertid
knyttes til de ulike fasene i læringsprosessen. Ensidig bruk av endelig slut-
tevaluering gir få muligheter for fortløpende tilbakemelding til studentene.
Evalueringsformer har mye å si for hvordan studentene innretter sitt arbeid
med studiene, og hvilke utviklingsmuligheter de har i løpet av studietiden.
Dette innebærer en gjennomgang av de ulike evalueringsformene man anv-
ender for ulike formål. Mappevurdering av studentenes arbeid kan tenkes
praktisert som en kombinasjon av fortløpende læringsorientert arbeid gjen-
nom studieåret og avsluttningsvis en eksamen. Dette kan lede studentenes
læringsarbeid jevnt utover studieforløpet, avsluttende eksamen vil måtte
bygge på forståelse av lærestoffet og studentene vil få øvelse i å dokumentere
erfaringer. På denne måten vil også kontakten mellom ansatte og studenter bli
styrket og studentene vil måtte arbeide kontinuerlig med faget. Utvalget
mener at det bør etableres god sammenheng mellom læringsformene og eval-
ueringen, med større vekt på tilbakemeldinger fortløpende i studiene. Utval-
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get vil understreke betydningen av eksterne sensorer som et ledd i
kvalitetssikringen av faglig nivå ved institusjonene og av hensyn til student-
enes rett til uavhengig vurdering.

Kvalitetssikring
Etter utvalgets vurdering er det viktig å diskutere kvalitet i lys av spørsmål om
organisering og ansvar. Den tradisjonelle tilnærmingen har vært å standardis-
ere kravene til kvalitet gjennom sentral styring. På den måten har en ønsket å
sikre høy og lik kvalitet innenfor hele utdanningssektoren. Denne tilnærmin-
gen har etter hvert blitt supplert med modeller som legger vekt på forholdet
mellom institusjonen og studenten, og som understreker studentens ansvar
for egen læring. Dette åpner for større fleksibilitet og individuelle løsninger.
Samtidig mener utvalget at det samlede ansvar for læringsmiljøet ikke må
deles opp, men legges til ledelsen ved lærestedet. Høy kvalitet er nødvendig
for å kunne delta i fremstee rekke i kunnskapsutviklingen nasjonalt og inter-
nasjonalt.

Kvalitetssikring av utdanningstilbud er i dag lærestedenes ansvar. Samti-
dig tas mange beslutninger med konsekvenser for dette arbeidet på sentralt
myndighetsnivå. Utvalgets vurderinger av institusjonenes situasjon i
framtiden, der nærhet mellom konkrete erfaringer og problemløsning er et
sentralt element, tilsier at lærestedene gis større frihet og ansvarlighet til å
styre seg selv. Dette kan bidra til at lærestedene gjennom et større handling-
srom kan være mer fleksible, kreative og oppmerksomme på kvalitetsfrem-
mende tiltak i læringsarbeidet der det er påkrevd. Utvalget er av den oppfat-
ning at kvalitetssikring fortsatt bør være lærestedenes ansvar. Imidlertid leg-
ger utvalget opp til en annen organisering og finansiering som i større grad
frigjør institusjonene fra den sentrale styringen de til nå har vært underlagt.
Utvalgets forslag om å opprettholde kvalitetssikringsansvaret på lokalt nivå
må ses i sammenheng med nye forutsetninger for institusjonenes virksomhet.
I et mer konkurranseutsatt utdanningssamfunn vil institusjonene ha behov for
å legge opp sine egne strategier og planer for de utdanningsområdene de
ønsker å satse spesielt på. Kvalitet vil være en helt sentral del av dette arbeidet,
og oppfølging av undervisningsopplegg, undervisningskrefter og materiell vil
stadig måtte videreutvikles. Utvalget mener at arbeid med kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling krever evaluering av institusjonenes virksomhet, der
læringsmiljøet i videste forstand vektlegges.

For at institusjonene skal kunne planlegge og iverksette kvalitetsfrem-
mende arbeid tilpasset den nye situasjonen ser utvalget det som viktig at det
finnes kompetanse og muligheter for kontinuerlig oppfølging på institus-
jonene. For at institusjonene skal kunne ta sitt lokale ansvar for kvaliteten ved
den helhetlige virksomhet mener utvalget at det bør etableres lokale faglige
enheter for kvalitet tilsvarende  Teaching Resource Center. 122 Oppgavene til de
lokale faglige enhetene bør omfatte institusjonenes helhetlige virksomhetsfelt
og ha en sentral forankring i institusjonens ledelse.

Grunnlaget for kvalitet i undervisningsarbeidet skjer i møte mellom den
faglig ansatte og studenten. Det er underviseren i forelesningen, laboratoriet

122.Teaching Resource Center er nærmere beskrevet i kapitlet i Boks 7.3.
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eller på seminaret som gir studentene deres erfaringer og opplevelser fra
høgre utdanning. Kvalitet i læringsmiljøet forutsetter også en kvalitetssikring
av de som er faglig ansatte ved utdanningsinstitusjonen, slik at kommunikas-
jonen mellom dem og studenten i forelesningen, laboratoriet eller på semina-
ret kan være faglig velfundert og pålitelig, samtidig som den inspirerer og gir
studenten anledning til å brytes med egne spørsmål. Formidlingskompetanse
i høgre utdanning er utenkelig uten faglig kompetanse. Samtidig er ikke
fagkompetanse alene nok når det gjelder å fremme kvalitet i undervisningsar-
beidet. Gitt at den faglige kompetansen er ivaretatt, kan mer vekt legges på
underviserens praktiske formidlingskompetanse. Det finnes i dag svært få
formelle incentiver i den institusjonelle kulturen, karrierestrukturen eller
regelverket for ansettelser og opprykksordninger for å drive god undervisn-
ing. Det kan tenkes at man kan løse noe av dette ved dokumentasjon av prak-
tisk formidlingserfaring ved hjelp av såkalte  lærerporteføljer.Utvalget er av
den oppfatning at det bør arbeides fram et system med incitamenter som kan
virke stimulerende på fagpersonalet i forhold til høyere utdanningsvirksom-
het.

I og med at utdanning og utdanningsarbeid er i konstant endring i et sta-
dig mer komplekst forhold til det omkringliggende, er det viktig å kunne
innhente informasjon og drive utviklingsarbeid. Utvalget ser det som viktig at
det stimuleres til FoU-arbeid knyttet til kvalitet i høgre utdanning.

Nasjonale rammeplaner og regulering av faginnhold
Faginnholdet i studieprogrammene er for en rekke utdanninger regulert gjen-
nom nasjonale rammeplaner og forskrifter. Graden av regulering varierer.
Noen av de nasjonale rammeplanene er omfattende. Rammeplaner innebærer
en nasjonal spesifisering av mål, innhold, struktur og organisering av flerårige
yrkesrettede utdanninger. Rammeplanene skal angi studiets omfang og
beskrive obligatoriske emner sammen med krav og betingelser som stilles til
utdanningen. I første rekke er det yrkesutdanninger ved høgskolene som sty-
res av rammeplaner, mens profesjonsutdanningene ved universitetene ikke
har denne type styring. Fordeler ved å bruke rammeplaner er en sikring av
felles nasjonale standarder, rammeplanene bidrar også til å forenkle autorisas-
jonsprosedyrer. De gir også oversikt over hva utdanningene innebærer og
kvalifiserer til. Ulemper ved bruk av rammeplaner er at de setter begren-
sninger for høgskolenes initiativ og kreativitet. Det kan stilles spørsmål til om
rammeplaner er forenlig med foreldelsestakten på kunnskap i dag. Under-
søkelser viser at rammeplanene er mer detaljerte og mindre fleksible enn
tidligere og at prinsippet om likhet i innhold er sterkt forankret. 123

Utvalget vil imidlertid understreke institusjonenes selvstendige ansvar for
kvalitet i utdanningen og ser fastsettelsen av innhold i studieprogrammene,
som et sentralt element i dette. I tillegg vil etableringene av et Senter for eval-
uering og akkreditering med kvalitetssikringsoppgaver ytterligere ivareta
hensynet til kvalitet. For å sikre felles nasjonale standarder har utvalget også
tillagt Senteret myndighet til å fastsette generelle krav til bredde og fordypn-

123.Mangfold, spesialisering og differensiering i høyere utdanning, Ole-Jacob Skodvin og 
Lars Nerdrum NIFU 2000
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ing i de enkelte studieprogram. På denne måten mener utvalget at hensynet
til kvalitet, nasjonale standarder og kunnskapsutvikling vil bli balansert på en
hensiktsmessig måte.

Utvalget ser det slik at de nasjonale rammeplanene med fordel kan foren-
kles og i hovedsak beskrive det som må være felles for institusjoner som ser-
tifiserer for de yrker dette gjelder.

Forholdet mellom institusjon og samskipnad
Utvalgets prinsipielle vurdering er at ansvaret for kvalitetsutviklingen må
være forankret i den enkelte institusjon. Denne vurderingen henger sammen
med utvalgets generelle forslag om fristilling og ansvarliggjøring av institus-
jonene, og at dette også må gjelde kvalitetsarbeidet ved den enkelte institus-
jon. Begrepet «et helhetlig læringsmiljø» peker på sammenhengen mellom
det pedagogisk/faglige og de sosiale/velferdsmessige tilbudene til student-
ene. I dag er dette ansvaret delt mellom institusjonen og samskipnaden ved at
institusjonen har et strategisk ansvar, mens ansvaret for den operative delen
ligger hos samskipnaden. Det kan reises spørsmål om denne arbeidsdelingen
ivaretar kvalitetsarbeidet på den beste måten.

Utvalget ønsker ikke å fremme forslag om å legge samskipnadene inn
under institusjonene, ut fra dagens sammensetning av oppgaver og formelle
strukturer. Et slikt forslag ville innebære omfattende omorganiseringer av
etablerte apparater og en situasjon der studentvelferden kunne bli prioritet
lavere i forhold til andre oppgaver for institusjonen. På den annens side mener
utvalget at det kan være grunnlag for å drøfte arbeidsdelingen mellom institus-
jon og samskipnad på nytt og i lys av institusjonens nye situasjon. Utvalget er
av den oppfatning at både det strategiske og operative ansvar for læringsmil-
jøet bør legges til institusjonen. Dette forutsetter et tettere og bedre samar-
beid mellom institusjon og samskipnad. Målsettingen for dette samarbeidet
bør være å avklare rollefordelingen, unngå dublering av oppgaver og samtidig
utnytte kompetansen i begge miljøer til det felles beste. Utvalget mener at
dette bør drøftes i en egen utredning.

7.6.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til kvalitet i
høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
– Hovedansvaret for kvalitetsutvikling ved universiteter og høgskoler bør

ligge i den enkelte institusjon.
– Utvalget mener at det bør etableres faglige enheter for kvalitetsarbeid ved

den enkelte institusjon, tilsvarende  Teaching Resource Center, eventuelt
kan flere institusjoner i regionen gå sammen om en slik etablering. Opp-
gavene til de faglige enhetene bør omfatte institusjonenes helhetlige virk-
somhetsfelt og ha en sentral forankring.

– Ordningene med nasjonale rammeplaner og departementets fastsettelse
av fag og emner i grader, yrkesutdanninger og studieprogram, bør vur-
deres på nytt i lys av institusjonenes eget ansvar for kvalitet, organisering,
stoffvalg, arbeidsformer og evaluering, samt sett i lys av Senteret for eval-
uering og akkreditering sitt ansvar for å fastsette generelle krav til bredde
og dybde i grader, yrkesutdanninger og studieprogram.
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– For å kunne dokumentere undervisningskompetanse og skape et
grunnlag for kvalitetsforbedring bør institusjonene arbeide aktivt med inn-
føring av lærerportefølje. Institusjonene bør innføre bruk av lærer-
portefølje eller tilsvarende som en del av vurderingsgrunnlaget ved anset-
telser og opprykk.

– Det bør etableres systemer som skaper en større grad av gjensidig forplik-
telse i læringsprosessen mellom student og institusjon.

– Det bør etableres virkemidler tilpasset de fasene studenten går gjennom i
sitt utdanningsløp. I denne sammenhengen er tiltak for førsteårsstudent-
ene særdeles viktig. Det bør etableres kvalitetstiltak ved institusjonene
som er rettet mot de krav og forventninger som ulike studentgrupper
stiller.

– Institusjonenes kontakt med videregående skole bør bli bedre. I denne
sammenhengen er det særdeles viktig at rådgivningstjenesten i
videregående opplæring styrkes.

– Det bør settes av midler til initiativ som tar sikte på å bedre læringspros-
essene som gruppebasert læring, veiledningstiltak, evalueringstiltak. Det
bør legges større vekt på studentenes deltakelse i prosessen med valg og
planlegging av pensum, undervisningsformer og seminarer.

– Studenter bør i større grad introduseres for de vitenskapelig ansattes FoU
innsats gjennom hele studieløpet.

– Det bør etableres bedre sammenheng mellom læringsformer og evaluer-
ing med større vekt på fortløpende tilbakemeldinger i løpet av studiet og
innføring av studentporteføljer

– Det bør stimuleres til FoU-arbeid knyttet til kvalitet i høgre utdanning.
– De midler som frigjøres ved at gradsstrukturen kortes ned med ett år skal

tilbakeføres til kvalitetsfremmende arbeid ved institusjonene.
– Ansvaret for det helhetlige læringsmiljøet bør ligge hos institusjonen

alene og ikke deles mellom samskipnad og institusjon. Organiseringen av
selvstendige studentsamskipnader som ansvarlige for studentvelferden
bør vurderes på nytt i lys av institusjonenes helhetlige ansvar.

– Studenter bør omfattes av velferdsordningene i samfunnet på lik linje med
andre borgere.

– Staten bør ha ansvar for å legge til rette for og tilføre tilstrekkelig res-
surser til de ulike aktørene, for at disse skal ha mulighet til å ivareta stu-
dentenes velferdsbehov.

– Det bør legges til rette for at de studenter som ønsker det, kan utnytte hele
året i sin læringsprosess, også utover institusjonenes undervisningsperi-
ode. Dette forutsetter at utdanningsstøtten gjennom Statens lånekasse
utvides tilsvarende.

Utvalgsmedlemmene Rygg og Skønberg,foreslår
– at institusjonene selv må ha mulighet til å etablere rene undervisningsstill-

inger dersom de ønsker det.
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Kapittel 8   
Forskningens plass i høgre utdanning

8.1 Innledning

Institusjonene i høgre utdanning spiller en nøkkelrolle i utviklingen av det nor-
ske kunnskapssamfunnet, gjennom både utdanning og forskning. Forsknings-
virksomheten ved disse lærestedene skal bidra til høy kvalitet og relevans i
undervisningen. Forskningen og utviklingsarbeidet skal videre sikre framti-
dig tilgang på ny kunnskap og kompetanse og bidra til at norske fagmiljøer
deltar aktivt i den internasjonale kunnskapsutviklingen.

I Norge som i mange andre land har universitetene og de vitenskapelige
høgskolene hittil vært de sentrale institusjonene for grunnforskning, disiplin-
basert forskning og forskerutdanning. I framtiden må det dessuten forventes
at universitetene og høgskolene deltar mer aktivt i utviklingen av en
kunnskapsbasert verdiskapning i næringsliv og arbeidsliv og bidrar til å
styrke samfunnets innovasjonsevne.

I løpet av de siste par årene har det i Norge vært en økt interesse og
forståelse for forskningens og utviklingsarbeidets betydning for samfunnet.
Samtidig har mange uttrykt bekymring over omfanget av og kvaliteten på den
forskningen som finner sted. De hevder at rammevilkårene for forskningen
ikke er gode, og at institusjonene ikke vil makte de nødvendige omstilling-
sprosessene. Dette vil i tilfelle også true fagmiljøenes posisjon som kraftsentre
for stimulerende og framtidsrettet læring og undervisning og svekke de nor-
ske studentenes evne til å ta til seg og bruke ny kunnskap og teknologi. Dette
er viktig, da utviklingen av norsk økonomi, kultur og velferd er avhengig av
universiteter og høgskoler som kan levere utdanning og forskning av høy
kvalitet.

Analysen av utfordringene og endringsbehovene i norsk høgre utdanning
må derfor berøre problemstillinger som omfatter både forskning og utdan-
ning. Særlig gjelder dette vurderinger knyttet til universitetene og høg-
skolene, som er integrerte forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Ved univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene bruker de vitenskapelig ansatte i
snitt like mye tid på forskning og undervisning. Ved de statlige høgskolene er
FoU-andelen langt mindre, og innsatsen varierer sterkt fra fag til fag, men
også ved disse institusjonene spiller forskning og forskningspreget utvikling-
sarbeid en viktig rolle. Nedenfor drøftes en del problemstillinger som har stor
betydning for videreutviklingen av disse institusjonene som forskningsinsti-
tusjoner.

Behandlingen av forskningsmeldingen
Regjeringen Bondevik la fram en egen stortingsmelding om forskning i 1999,
St.meld. nr. 39 (1999-2000)  Forskning ved et tidsskille. I meldingen legges det
blant annet opp til et betydelig løft i investeringene i FoU i den kommende
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femårsperioden, og det blir lagt spesiell vekt på den langsiktige, grunn-
leggende forskningen.

Stortinget har i store trekk sluttet seg til meldingens prioriteringer og bedt
regjeringen framme forslag til en opptrappingsplan for forskningsbevilgnin-
gene, som kan sikre at Norge minst når gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av
fem år. Opptrappingsplanen skal legges fram i revidert nasjonalbudsjett våren
2000.

Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget har opp-
summert de overordnede målene for forskningen slik:
– Bidra til verdiskapning innenfor en bærekraftig utvikling.
– Bidra til kulturell forståelse, livskvalitet, demokrati og velferd.
– Bidra til ny vitenskapelig erkjennelse.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Framskrittspartiet, mener at
en aktiv og målbevisst politikk for å framme forskningen i Norge også må
omfatte tiltak som gir universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høg-
skoler, forskningsinstitutter, arkiver, museer og biblioteker tilfredsstillende
arbeidsforhold. Flertallet påpeker at det ikke er tilstrekkelig å liste opp en lang
rekke gode tiltak for å styrke forskningen, hvis det ikke samtidig tas skritt for
å styrke resten av den såkalte «kunnskapsallmenningen» - og da i første rekke
universiteter og høgskoler. Komiteen regner med å komme tilbake til disse
spørsmålene i større bredde når resultatet av arbeidet til Utvalget for høgre
utdanning blir forelagt Stortinget. 124

8.2 Forskning og utvikling, nåsituasjonen

8.2.1 Den nasjonale innsatsen

Norge brukte om lag 18,2 mrd. kroner på forskning og utvikling i 1997. 125

Dette er en økning på 6,5 pst. sammenliknet med 1995. Norge bruker faktisk
stadig mer penger på forskning og utvikling totalt sett. Målt i faste 1990-priser
har satsingen økt med 24 pst. siden 1987.

Internasjonale sammenlikninger tyder likevel på at den norske FOU-
innsatsen ligger tilbake for mange land det er naturlig å sammenlikne seg
med. Norge brukte i 1995 1,71 pst. av BNP på FoU. Andelen er den laveste
blant de nordiske land og under OECD-gjennomsnittet på 2,15. I 1997 sank
den norske andelen til 1,68 pst. samtidig som Sverige, Finland og Danmark
økte sin innsats. 126

124.Innst. S. nr. 110 (1999-2000).
125.Kilde hvis ikke annet er oppgitt: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statis-

tikk og indikatorer 1999. Norges forskningsråd, Oslo 1999.
126.Det hefter en del problemer med den internasjonale FoU-statistikken, spesielt når det 

gjelder sammenlikninger mellom land. Måler man FOU-innsats av BNP, kan man for 
eksempel ikke ta høyde for variasjonene i BNPs størrelse. Like fullt gir BNP-andelen et 
bilde av hvor stor del av nasjonaløkonomien et land ønsker å bruke på forskning.
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Figur 8.1 FoU-innsats i pst. av BNP for utvalgte OECD-land i 1985-97

Kilde: OECD-Main Science and Technology Indicators 1998-2

Måler man i stedet innsats per innbygger, ser ikke situasjonen fullt så dra-
matisk ut. Norge brukte 4 130 kroner per innbygger i 1997. Gjennomsnittet for
OECD var 4 170 kroner, for EU-landene 3 450 kroner. Norge rangerte som nr.
10 av alle OECD-landene. Norge ligger likevel langt tilbake for de landene det
er mest naturlig å sammenlikne seg med: Finland, Sverige og Danmark. Gjen-
nomsnittet for Norden var kroner 5 560 samme år. USA, Sverige, Sveits og
Japan har alle en innsats per hode i størrelsesorden 6 000 og 7 000 kroner. 127

I 1997 deltok omtrent 4 4000 personer i forsknings- og utviklingsarbeid i
Norge. Av disse var 20 000 ansatt i UH-sektoren. Sammenlikner man FoU-års-
verk pr. 1000 innbygger, ligger Norge med sine 5,6 årsverk over EU-gjennom-
snittet på 4,3, men godt under gjennomsnittet for Norden (6,9). 128 Inkluderer

127.Noen av landene med den høyeste FoU-intensiteten har - i motsetning til Norge - til dels 
betydelige beløp knyttet til forsvarsprosjekter. Holdes disse utenfor, vil også OECD-gjen-
nomsnittet ligge på et tilsvarende lavere nivå. Man må  imidlertid ta høyde for at denne 
forsvarsforskningen også bidrar til den generelle kompetansehevingen i landet, og det 
kan derfor hevdes at det er rimelig å ta den med i sammenlikningene.

128.Tall for EU 1995, Norge og Norden 1997.
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man kun FoU utført av universitets- og høgskoleutdannet personale, er det
imidlertid bare USA med 3,7 årsverk per tusen innbyggere som kommer foran
Norge (3,4). På den annen side har norske forskere et mindre hjelpepersonale
enn kolleger i andre land. 129

Næringslivet finansierer 49 pst. av den totale FoU-innsatsen i Norge, det
offentlige 42 pst. 47 pst. eller 8,6 mrd. kroner blir brukt i næringslivet, ca. 26
pst. eller 4,8 mrd. kroner i instituttsektoren og 27 pst. i universitets- og høg-
skolesektoren (1997).

Av de totale driftsutgiftene til FoU i 1997 gikk 16 pst. til grunnforskning,
36 pst. til anvendt forskning og 48 pst. til utviklingsarbeid. Grunnforskningens
andel har gått ned fra 23 pst. fra 1970, selv om investeringene i grunnforskning
totalt sett har gått opp. Relativt sett har grunnforskningen en svak posisjon i
Norge sammenliknet med andre land. Det tallmaterialet som foreligger, viser
at Norge bruker en lavere pst.andel av den totale FoU på grunnforskning enn
alle de OECD-landene som oppgir slik statistikk, med unntak av Irland. Japan
ligger i dag på omtrent samme nivå, men har varslet en kraftig opptrapping av
FoU-innsatsen. 130

8.2.2 Forskning og utvikling ved universiteter og høgskoler

Universitetene og høgskolene stod for 27 pst av landets totale FoU-innsats i
1997. De totale FoU-utgiftene i sektoren beløp seg til vel 4,8 mrd. kroner. Blant
annet på grunn av den sterke studentveksten økte sektorens FoU-utgifter reelt
sett med 4,8 pst. hvert år i perioden 1987 til 1997. Veksten var større i denne
sektoren enn i instituttsektoren og næringslivet. 131

I underkant av 70 pst. av institusjonenes FoU-utgifter finansieres over
grunnbudsjettet, dvs. gjennom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tets bevilgninger over kategori 07.60 Høgre utdanning, på statsbudsjettet og
Sosial- og helsedepartementets bevilgninger til universitetssykehusene. Res-
ten - den såkalte eksterne finansieringen - omfatter i første rekke følgende fin-
ansieringskilder: Norges forskningsråd, næringslivet, departementene og
utenlandske kilder (inklusive EUs rammeprogrammer for forskning). Fra
1981 til 1997 har andelen eksternt finansiert FoU gått opp med 10 pst.poeng,
fra 21 pst. i 1981 til 31 pst. i 1997.

Mens de totale FoU-utgiftene i nevnte periode har hatt en gjennomsnittlig
årlig realvekst på 4,2 pst. og grunnbudsjettene har økt med 3,3 pst., har de
eksterne midlene hatt en realvekst på hele 6,9 pst. Dette betyr imidlertid ikke
at næringslivsfinansieringen er blitt noe særlig mer dominerende. De største
eksterne kildene er Forskningsrådet og EUs rammeprogrammer, og de er
begge - direkte eller indirekte - finansiert av den norske stat.

Det er grunn til å merke seg at den relativt stabile realveksten i omfanget
av ekstern finansiering ble brutt i perioden 1993 til 1995, med en realnedgang

129.Norsk forskning ved sekelskiftet, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1999.
130.Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer , Norges forskning-

sråd 1999. Kristian Gundersen mfl.: «Universitetsforskningens kår i Norge: vekst eller 
fall?» Rapport fra en gruppe nedsatt ved Universitetet i Oslo, 2000.

131.Noe av veksten kan forklares ved at de statlige høgskolene nå er innlemmet i statis-
tikken. Før 1993 ble kun distriktshøgskolene registrert fra den regionale høgskolesek-
toren.
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i de eksterne driftsutgiftene på omkring 7 pst. Dette skyldtes primært nedgan-
gen i bevilgningene til Forskningsrådet.
8.2.3 Forholdet mellom universiteter, vitenskapelige høgskoler og 

statlige høgskoler

I 1997 stod universitetene for 80 pst. av FoU-virksomheten i sektoren. De
vitenskapelige høgskolene hadde ansvaret for 11 pst., de statlige høgskolene
for de resterende 9 pst. Denne fordelingen reflekterer ikke bare institus-
jonenes størrelse, men også arbeidsdelingen i sektoren.

Det er innført felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler, og
loven pålegger alle institusjonene å forske (§ 2.2). I den felles loven for univer-
siteter og høgskoler av 1. januar 1996 heter det imidlertid også at (§ 2.6):

«Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har et særlig nasjon-
alt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning og for å bygge opp,
drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker og museer med viten-
skapelige samlinger og publikumsutstillinger. Andre institusjoner kan
tillegges et tilsvarende ansvar på sine særskilte fagområder.»

I St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning ved et tidsskille heter det i forlengelse av
dette at de statlige høgskolene kan yte viktige bidrag innenfor forskning «ut
fra sine særlige fagområder». Meldingen understeker at «Forskningen ved de
statlige høgskolene skal i hovedsak være handlingsrettet og rettet inn mot
regionale behov». 132

Det er altså fortsatt en arbeidsdeling mellom insitusjonstypene når det
gjelder forskning og utvikling. I grove trekk kan man si at universitetene har
ansvar for forskning og utvikling langs en bred front, i samsvar med bredden
i fagtilbudet. Sammen med de vitenskapelige høgskolene har de hovedansvar
for grunnforskningen.

De statlige høgskolene utfører i større grad anvendt forskning og
utvikling knyttet til egen yrkesutdanning. Disse institusjonene har imidlertid
også enkelte grunnforskningsmiljøer som likner på universitetenes og de
vitenskapelige høgskolenes.

8.2.4 Ressurssituasjonen ved universitetene

Mens de statlige høgskolene i stor grad retter sin FoU-virksomhet mot
yrkesliv og yrkespraksis, har universitetene et hovedansvar for den brede all-
mennfaglige disiplinutviklingen generelt og grunnforskningen og forskerut-
danningen spesielt. Storparten av den FoU-virksomheten som utføres i sek-
toren, finner sted ved landets fire universiteter, og de er helt dominerende når
det gjelder grunnforskning.

Som vist ovenfor har universitetene opplevd en ikke ubetydelig økning i
forskningsfinansieringen siden 1987. I 1997 brukte Norge 1 098 kroner per
innbygger på FoU i universitets- og høgskolesektoren. Bare Sverige bruker
mer enn Norge, og OECD-gjennomsnittet ligger langt under (705 kroner).

Det er også klart at det utføres mye mer grunnforskning i Norge i dag enn
den gangen. Fra 1987 til 1997 økte de totale FoU-investeringene ved univer-
sitetene reelt med 54,7 pst., det vil si i gjennomsnitt med 4,5 pst. årlig. Like fullt
kommer det i dag sterke signaler fra universitetene og deres fagmiljøer om at

132.S. 41.
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forskningen ved institusjonene er inne i en krise. Det hevdes at det ikke er nok
ressurser til å drive forskningen, at de ansatte ikke får nok tid til forskning, at
det ikke er ressurser til vedlikehold og fornyelse av vitenskapelig utstyr, og at
kvaliteten på forskningen lider under dette. Dette paradokset kan i hovedsak
forklares i følgende to forhold:

Økningene i ressurser har først og framst sammenheng med den såkalte
studenteksplosjonen. Økningen har således ikke uten videre bedret vilkårene
for den enkelte ansattes forskning. Det må også understrekes at selv om den
vitenskapelige staben er økt betydelig, har den ikke økt i takt med antallet stu-
denter. Studenttallet ble bortimot fordoblet i perioden 1987 til 1993. Forholdet
mellom registrerte studenter og ansatte i faste vitenskapelige stillinger var
14,5 i 1987 mot 24,0 i 1993. Situasjonen er blitt noe bedre etter dette (med et
forholdstall på 20,4 i 1997 133 men det er fortsatt slik at hver vitenskapelig
ansatt må ta seg av langt flere studenter enn tidligere.

For den enkelte forsker er det ikke de aggregerte tallene over forskning-
sressurser som betyr noe, men hva han eller hun får tildelt til å utføre egen for-
skning. Hvis vedkommende ikke har tilstrekkelig midler til å kjøpe inn essen-
sielt vitenskapelig utstyr, eller internbudsjettet ikke strekker til til de nødven-
dige reiser, vil forskningen lide under det. Mange forskere opplever at res-
sursmengden har gått ned.

Det er uklart hvordan institusjonenes bevilgninger fordeles mellom
administrasjon, forskning og undervisning internt. Det er også uklart i hvilken
grad den økte undervisningsbelastningen har gått utover forskningen for den
enkelte forsker. Det er imidlertid klart at den veksten som har skjedd, er en
vekst i volum relatert til økte undervisningsoppgaver. Veksten har ikke vært
proporsjonal med veksten i oppgavene, og veksten har skjedd uten at det har
vært lagt forskningsstrategiske føringer.

Kilde: Norges forskningsrå

Det økte antallet forskerrekrutter har vært med på å gi et løft i universitets-
forskningen, men dette løftet kan også være med på å forklare noen av de fast
ansatte forskernes problemer. Antallet rekrutter og eksternt lønnede forskere
økte med 60 pst. fra 1987 til 1997. Til sammenligning var veksten for det viten-
skapelige personalet som var lønnet over egne budsjetter 26 pst. Det faste per-

133.Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer , Norges forskning-
sråd 1999. Kristian Gundersen mfl.: «Universitetsforskningens kår i Norge: vekst eller 
fall?» Rapport fra en gruppe nedsatt ved Universitetet i Oslo, 2000.

Tabell 8.1: Antall professor-/førsteamanuensis-/amanuensisstillinger per stipendiat/viten-
skapelig assistent ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene

1972 1,5

1977 1,8

1987 1,6

1993 1,1

1997 1,3
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sonalet utførte 35 pst. av forskningen i 1997, mot 50 pst. på 70-tallet. En større
del av forskningen utføres med andre ord av andre enn de fast ansatte. Selv om
den totale forskningsinnsatsen går opp, får derfor ikke de fast ansatte mer tid
til forskning.

Ekstern finansiering og administrasjon
Universitetsforskningen er i økende grad blitt avhengig av ekstern finansier-
ing. Målt i faste priser var den gjennomsnittlige årlige økningen i FoU-utgifter
som ble finansiert av eksterne midler 7,3 pst. i perioden 1987 til 1997. I samme
periode økte FoU over institusjonenes egne budsjetter med bare 2,8 pst. Av
den eksterne finansieringen utgjorde forskningsrådsmidlene 60 pst. i 1987. I
1997 var den gått ned til 46 pst. Grunnforskningen har blitt rammet spesielt av
nedgangen i frie midler fra Forskningsrådet. Til gjengjeld har finansieringen
fra andre kilder - herunder næringsliv, andre offentlige kilder og EUs ramme-
programmer - økt noe.

I utgangspunktet vil ikke ekstern finansiering svekke forskningsaktiv-
iteten ved institusjonene. De representerer på mange måter en alternativ fin-
ansieringskilde som kan være med på å sikre kvaliteten på forskningen og
motvirke faglig ensretting. Det ser heller ikke ut til at det blir noe vesentlig
mindre grunnforskning av denne typen forskning. 134

Det er likevel mulig at et økende innslag av ekstern finansiering vil kunne
svekke den forskerinitierte forskningen. EU-programmene er sterkt politisk
styrt og har overordnede anvendte siktemål. Mye av Forskningsrådets midler
til grunnforskning er underlagt strategiske målsettinger: Bare litt over 10 pst.
av rådets midler går til frie prosjekter.

Slike oppdrag er ofte ikke fullfinansierte. Ettersom institusjonene ikke tar
fullt dekningsbidrag (overhead), subsidierer de i realiteten ofte oppdragene
med midler fra grunnbudsjettene. For prosjekter som blir finansiert av Norges
forskningsråd, krever for eksempel Universitetet i Oslo en overhead på 14
pst., for EU-prosjekter og pålagte statlige undersøkelser 20 pst., for ideelle
organisasjoner 0 pst. og fra andre oppdragsgivere 40 pst. Universitetsdirek-
tøren regner med at bare rundt halvparten av merkostnadene for Universitetet
i Oslo dekkes via overhead. 135 Dette betyr i realiteten at universitetet over-

134.Norsk institutt for studier av forskning og utdanning har foretatt en studie av oppdrags-  
og programforskningenved universitetene (NIFU-rapport 6/96). Denne studien tar med 
andre ord også for seg deltagelse i Norges forskningsråds FoU-programmer. I rapporten 
påpekes det at oppdrag og forskningsprogrammer synes å være noe mer anvendte enn 
tradisjonell universitetsforskning, men forskjellene er ikke store. Oppdragsforskningen 
har ført til at nye og interessante problemstillinger er blitt tatt opp, og kontakten med 
oppdragsgivere blir i hovedsak vurdert positivt av forskerne. Forskersamfunnet synes å 
ha stor innflytelse på forskningens innhold og målsetninger, og den faglige kvaliteten 
skiller seg ikke vesentlig fra tradisjonell universitetsforskning. Både oppdrags- og pro-
grammidler synes å gå til forskere som er anerkjent i fagmiljøet. De som har hatt opp-
drags- eller programmidler, samarbeider mer med miljøer ved universiteter og høyskoler. 
Videre publiserer de mer enn dem som ikke har hatt ekstern finansiering. NIFU mener 
derfor at eksternt finansiert forskning primært styres av internvitenskapelige kriterier. 
En del forskere er imidlertid skeptiske til sider ved oppdrags- og programforskningen. 
NIFU antyder også at det finnes snevre og kortsiktige oppdrag og programmer der rele-
vans har gått noe på bekostning av faglig kvalitet, og at noen forskere har brukt for mye 
tid på ren utredningsvirksomhet.
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fører midler som kunne ha vært brukt på forskerinitiert forskning, til eksternt
finansierte prosjekter og oppdrag. På den annen side klarer universitetet på
denne måten å få inn midler som eller kanskje aldri ville ha ført til forskning
ved institusjonen.

De ulike fagområdene har ulik tilgang på ekstern finansiering. En del av
de teknologiske miljøene ved NTNU kan for eksempel hente inn betydelige
inntekter fra næringslivet. Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo
kan ikke regne med noe tilsvarende, og vil derfor være ekstra utsatt for kutt i
både grunnbevilgninger og forskningsrådsmidler. Som vist ovenfor gikk for-
skningsrådsbevilgningene ned etter at Norges forskningsråd ble etablert i
1993.

Eksternt finansiert virksomhet krever også mer administrasjon. Man må
innhente og spre informasjon om programmer og oppdrag, skrive søknader,
forhandle og utforme kontrakter. Dette er et merarbeid som også rammer for-
skerne.

Selv om det administrative personalet har økt vesentlig mer enn det faste
vitenskapelige personalet de siste årene, og selv om det er blitt flere viten-
skapelig ansatte, har ikke den administrative byrden per ansatt gått ned. Dette
betyr at en større andel av budsjettet og tidsbruken går med til administrasjon
nå enn tidligere. Den eneste administrative gruppen som har gått ned i antall
er kontorpersonalet, en gruppe som i stor utstrekning har fungert som hjelpe-
og støttepersonale for de vitenskapelig ansatte.

Det er for øvrig tegn som tyder på at noen av de norske institusjonene
bruker en uforholdsmessig stor del av budsjettene til administrasjon. Univer-
sitetene i Lund, Stockholm, Uppsala og Göteborg hadde i 1996 en administra-
tiv stab på 16 til 18 pst. av de ansatte. Det tilsvarende tallet for Universitetet i
Oslo var samme år 26 pst. 136

Det må imidlertid understrekes at den administrative byrden ikke alene
skyldes administrering av eksterne inntekter. De sentrale myndighetenes
strenge krav til rapportering skaper også mye arbeid. I NOU 1998:6  Økon-
omien i den statlige høgskolesektoren vises det for eksempel til etablering av ny
styringsmodell for høgskolesektoren, økte reiseutgifter ved høgskoler som
har geografisk atskilte avdelinger, økt formalkompetanse hos de ansatte,
kvalitetshevende tiltak i undervisningen, nye studentvelferdstiltak og invest-
eringer i IT til undervisning og forskning.

Det vil også være snakk om endringer som gjelder for statlige virksom-
heter generelt. Slike forhold kan være innføring av nytt økonomiregelverk i
staten, regnskapsføreransvar, Kopinors regelverk og kopieringsavgift og
arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Mange av disse utgiftene vil
riktignok kunne føre til besparelser og økt effektivitet på lengre sikt, men trek-
ker samtidig ressurser fra faglig virksomhet.

135.Kristian Gundersen m.fl.: «Universitetsforskningens kår i Norge: vekst eller fall?» Rap-
port fra en gruppe nedsatt ved Universitetet i Oslo, 2000.

136.Göran Nilsson: «Lära av Uppsala!», Uniforum 17/97.
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Omstilling til lavere studentantall og reduserte budsjetter
Mot slutten av 90-tallet flatet studenttilgangen ut, for deretter å begynne å
synke innenfor en del fagområder og studietilbud. I 1997 var det for første
gang på 20 år en nedgang i totalt antall studenter ved landets universiteter og
høgskoler, fra 181 700 i 1996 til 180 700 i 1997. Gitt at grunnbevilgningene er
knyttet til studenttallet, har dette trolig fått følger for forskningsfinansierin-
gen, selv om departementet ikke har redusert bevilgningene så mye som stu-
dentnedgangen skulle tilsi.

Det er flere grunner til at institusjonene har vanskeligheter med å takle
studentnedgang og budsjettreduksjoner. Utgiftene er for eksempel over tid
blitt bundet opp i faste stillinger. En reduksjon i studietilbudet kan derfor ikke
umiddelbart tas ut i en reduksjon i antall ansatte. Studentnedgangen gjelder
dessuten de yngste studentkullene. Nedgangen vil ikke merkes på de høgre
nivåene før om noen år. Ettersom universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene bruker forholdsvis mer ressurser på hovedfagsstudenter og doktor-
gradsstipendiater, gir derfor ikke nedgangen så store besparelser som man
kunne forvente. Institusjonene har også brukt ekspansjonsperioden til å
opprette en rekke nye studietilbud og kurs, tilbud som ikke alltid kan legges
ned over natten.

Ettersom utgiftene i så stor grad er bundet opp i faste utgifter, tas
innstramningene i hovedsak på områder som hjelpelærere, bokinnkjøp, reiser
og utstyr. Dette får følger for de fast ansatte forskerne og deres arbeidsvilkår,
og det går ut over kvaliteten og omfanget av undervisningen.

Enkelte har også hevdet at omstillingsevnen er blitt hemmet av en relativt
tungrodd beslutningsstruktur, der institusjonsledelsen ikke har hatt handling-
srom nok til å foreta de tilpasninger som er nødvendig.

Driftsmidler og utstyr
Det foreliggende tallmaterialet tyder på at driftsbevilgningene har økt i takt
med lønnsutviklingen. At mange likevel opplever at situasjonen er forverret,
kan blant annet skyldes at bruk av nye metoder og ny teknologi har ført til økte
utgifter i en del eksperimentelle fag. Årsverkprisen for forskere i den norske
universitets- og høgskolesektoren lå for øvrig vel 140 000 kroner lavere enn i
den private FoU-sektoren og 100 000 kroner lavere enn i den offentlige insti-
tuttsektoren i 1997. Selv om en god del av dette skyldes ulikheter i lønn og fag-
portefølje, kan tallene indikere at driftssituasjonen er vanskeligere i univer-
sitets- og høgskolesektoren. 137

De tallene som foreligger for driftskostnader, er dessuten rammebev-
ilgninger. Det er derfor uklart hvor mye av driftsmidlene som når fram til den
enkelte forsker eller forskningsgruppe. Det kan for eksempel tenkes at fordi
antall studenter per lærer har økt så sterkt, går mer av midlene til undervisn-
ing. Det er også mulig at en uforholdsmessig stor del av driftsbevilgningene
går med til administrasjon og at forskerne derfor for få midler som kan anv-
endes direkte i forskningsarbeidet.

137.Kristian Gundersen mfl.: «Universitetsforskningens kår i Norge: vekst eller fall?» Rap-
port fra en gruppe nedsatt ved Universitetet i Oslo, 2000.
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Det har klart vært en relativ svekkelse i kapitalinvesteringene de senere
årene, det vil si i vitenskapelig utstyr, bygg og anlegg. Utgiftene til vitenskape-
lig utstyr i sektoren utgjorde 158 mill. kroner i 1997. Sammenliknet med 1970
innebar dette en realøkning på rundt 40 pst. Andre driftsutgifter hadde imid-
lertid en realøkning på over 400 pst. i samme periode. Siden 1991 har det
generelt vært en nedgang i slike utgifter, og det på tross av at antallet forskere
har økt betydelig.

Figur 8.2 Totale FoU-utgifter i UH-sektoren i 1972-1997 etter utgiftstype. Faste 1990-priser

Kilde: NIFU/FoU-statistikk/KUF

Veksten i investeringene i vitenskapelig utstyr har vært spesielt svak, og
fra 1991 til 1995 var det en realnedgang i denne typen investeringer, og det på
tross av at den raske teknologiske utviklingen fordrer enn raskere utskifting
av utstyret enn tidligere.

Forskningsrådet foretok i 1995 en undersøkelse av utstyrsbehovet ved
universitetene og de vitenskapelige høgskolene og dokumenterte et akkumu-
lert behov på rundt 700 mill. kroner. Forskningsrådet har siden den gang satt
av mer midler til slikt utstyr, men disse dekker likevel ikke institusjonenes
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behov. I 1997 ble over halvparten av utstyrsmidlene finansiert av eksterne
kilder.

Mange forskere har da også påpekt at de opplever at de mangler midler til
å utføre konkrete forskningsprosjekt. Det kan her dreie seg om alt fra mangel
på dyrt vitenskapelig utstyr til problemer med å få finansiert reiser til konfer-
anser og studieopphold i utlandet. Det kan synes som om utstyrstunge fag
innenfor områder som naturvitenskap og teknologi er spesielt hardt rammet.
Det har derfor vært foreslått at hver enkelt forsker bør få øremerket en sum
til denne typen utgifter. Kostnadene knyttet til FoU-arbeid varierer fra fag til
fag og det har det har vært påpekt at en slik bevilgning må tilpasses e ulike
behovene i de enkelte forskningsområdene.

Selv om den overordnede FoU-satsingen i sektoren har økt betydelig i
løpet av de senere årene, og det norske samfunnet vil nyte godt av denne
innsatsen, er det grunn til å hevde at påstanden om underfinansiering av uni-
versitetsforskningen og forverrede forskningsvilkår har rot i reelle forhold.

8.2.5 Forskerrekruttering

Forskerrekrutter finansieres over universitetenes budsjetter, gjennom
Norges forskningsråd og fra andre eksterne kilder, herunder fra medisinske
forskningsfond. På teknologiområdet har finansiering fra næringslivet blitt
mer vanlig.

I 1997 var det totale forskerpersonalet i Norge 28 000, herunder 3 600 for-
skerrekrutter. Av disse befant det seg vel 9 500 personer på universiteter og
vitenskapelige høgskoler, 4 100 i den statlige høgskolesektoren, 6 100 i insti-
tuttsektoren og 8 000 i næringslivet. 138

I 1998 ble det avlagt 685 doktorgrader, mot 625 i 1997. Av disse ble 29 pst.
avlagt i matematisk-naturvitenskapelige fag, 19 pst. innenfor teknologi, 18 pst.
innenfor samfunnsfag og 17 pst. i medisin. I gjennomsnitt var en tredjedel av
kandidatene kvinner. 139

Søkningen til høgre utdanning er i ferd med å gå ned, noe som dels kan
henge sammen med et åpnere arbeidsmarked i den senere tid. Samtidig er
ungdomskullene i ferd med å bli mindre.

Forskergenerasjonen som ble rekruttert på 1960-tallet, går snart av for
aldersgrensen. Dette reflekteres i forholdsvis høy gjennomsnittsalder for det
vitenskapelige personalet ved flere institusjoner. De neste 10-15 år vil over
halvparten av alle ansatte i vitenskapelige toppstillinger ved norske univer-
siteter gå av med pensjon. 140 Gjennomsnittsalderen blant fast vitenskapelig
ansatte i 1995 var like under 50 år. Samtidig ser man en økende etterspørsel
etter doktorgradskandidater andre steder i samfunnet. Dette gjelder kanskje
spesielt de nye kunnskapsintensive bedriftene, men også store norske indus-
tribedrifter av den mer tradisjonelle typen vil merke et økende behov for fag-
folk som er i stand til å kommunisere med forskere ved andre bedrifter og for-
skningsmiljøer. Generelt gjør næringslivet i økende grad bruk av avansert for-
skningsbasert kunnskap i framstillingen av nye produkter og prosesser. Dette

138.Olav Tvede og Bo Sarpebakken: Rekruttering til norsk forskning: status o
behovsanslag mot år 2015, NIFU-rapport 13/98.

139.Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 1999. Norges 
forskningsråd, Oslo 1999, s. 8.

140.Forskerforum 1/98.
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fører også til et økende behov for mennesker med doktorgrad utenfor univer-
sitets- og høgskolesektoren.

Det generelle behovet for økt kompetanse fører også til at mange kandi-
dater velger bort forskerutdanningen til fordel for interessante og godt betalte
jobber andre steder i samfunnet. Flere fagområder står derfor overfor store
utfordringer på grunn av sviktende rekruttering. I en del fag er det oppstått
erstatningsbehov som følge av mobilitet ut av forskningssystemet pga. bedre
lønns- og arbeidsbetingelser i andre sektorer. Dette er særlig tydelig i fag som
IT, medisin og jus, men mye tyder på at det blir stadig vanskeligere å tiltrekke
seg «de beste hodene» over et bredt register av fag.

I internasjonal sammenheng må en regne med at Norge alltid har vært
utsatt for en betydelig «hjerneflukt» til land der mulighetene for å forske har
vært betydelig bedre enn her, men det kan være grunn til å tro at den økte glo-
baliseringen vil forsterke dette problemet. Mobilitet blir en sterkere
utfordring etter hvert, dvs. at norske institusjoner må konkurrere med uten-
landske om forskerutdannet personale. Samtidig vil får de statlige høgskolene
et økende behov for personer med doktorgrader.

Ved institusjonene forsterkes problemene ved at det de senere årene er
skjedd en nedgang i universitetenes rekrutteringsstillinger. Dette kan skyldes
budsjettsituasjonen, en manglende fullfinansiering av de eksternt finansierte
rekrutteringsstillingene og for lite driftsmidler til dyre prosjekter.

Mange har også påpekt behovet for en langsiktig og stabil finansiering av
rekrutteringsstillinger, slik at man klarer å opprettholde den faglige kontinu-
iteten i miljøene.

NOU 2000: 7 Ny giv for nyskaping
Hervik-utvalget, som var bedt om å vurdere tiltak for å stimulere til økt privat-
finansiering av FoU mener at de forslagene som legges fram i utredningen, vil
kunne føre til en økning i forskningsinnsatsen i størrelsesorden 5 mrd. kroner.
Det vil kreve flere forskerårsverk enn i dag. Hervik-utvalget mener derfor at
det er helt nødvendig med en umiddelbar og kraftig økning av antall rekrutter-
ingsstillinger til forskning. Dette er nødvendig både for å dekke behovet for
flere forskere i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, og for
å dekke næringslivets behov for flere forskere. Hervik-utvalget mener rekrut-
tering til forskningsområder av særlig betydning for næringslivet bør priori-
teres i en tidlig fase. Se for øvrig egen tekstboks med omtale av innstillingen.

NIFUs analyse av behovet for kandidater
På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU ferdigstilt en analyse av
behovet for rekruttering til norsk forskning i årene framover. 141 NIFU konk-
luderer med at det er et sterkt behov for nye rekrutter. Blant faktorene som
utløser behov for flere forskerrekrutter, legger NIFU særlig vekt på vekst i for-
skningssystemet, aldersavgang og mobilitet.

141.NIFU-rapport 13/98, Olav Tvede/Bo Sarpebakken:  Rekruttering til norsk forskning: sta-
tus og behovsanslag mot år 2015. Forskningsinstituttet tar utgangspunkt i tidligere 
utvikling og status per 1997/98, og vurderer den framtidige rekrutteringssituasjonen ut 
fra dette, med ovedvekt på en kvantitativ analyse.
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NIFU beregner behovet for rekrutteringsstillinger i universiteter og viten-
skapelige høgskoler, statlige høgskoler, instituttsektoren og næringslivet,
enkeltvis og samlet, ut fra følgende fire alternativer:
1. Høy vekst. Norge opp på internasjonalt nivå (FoU som andel av BNP økes

til OECD-gjennomsnittet).
2. Moderat vekst med strategisk satsing på sektorer og fagområder.
3. Framskrivning av utviklingstendenser i 1993-1997 (dvs. samme vekst og

endringer som i denne perioden).
4. Nullvekst (ingen vekst i forskerpersonale, hovedvekt på erstatningsbe-

hov).

Ifølge NIFUs beregninger er det allerede i dag en betydelig underdekning i
antall rekrutteringsstillinger, dersom nivået i 1997 sammenholdes med NIFUs
to moderate vekstalternativer. Her ligger behovet for økning i antall rekrutter-
ingsstillinger på mellom 1 000 og 1 400 for de nærmeste årene for alle sek-
torene samlet. For at Norge skal komme opp på internasjonalt nivå, må antall
rekrutteringsstillinger fordobles i løpet av få år. Videre viser beregningene at
dagens nivå på rekrutteringsstillinger bare holder tritt med erstatningsbe-
hovene fram til 2005. NIFUs konklusjon er derfor at det uansett bør satses på
økt forskerrekruttering i årene framover, dersom veksten i forskningssyste-
met forutsettes minst å være på et moderat nivå.

Stortinget har forpliktet seg til målsettingen om at Norge som et  mini-
mum må nå en FoU-innsats som tilsvarer gjennomsnittsinnsatsen i OECD
målt som andel av BNP. I sitt innspill til Forskningsmeldingen anslo Forskn-
ingsrådet at det ville bli behov for en økning i FoU-investeringene på 5 mrd.
over fem år. Siden den tid har det norske bruttonasjonalproduktet steget, og
NIFU anslår i dag at det vil bli behov for en investering på rundt 9 mrd. kroner.
142 En slik økning i FoU-innsatsen vil kreve et stort antall nye forskere og for-
skningskompetente lærere, langt ut over det å erstatte den naturlige avgan-
gen.

I sin rapport om rekruttering til norsk forskning fra 1998 foretar NIFU en
vurdering av om det vil være mulig å realisere målet om å nå OECD-gjennom-
snittet i løpet av få år. I den forbindelse viser NIFU til Finlands eksempel. I
1990 hadde Finland nærmere 2 750 doktorgradsstudenter. I 1995 var tallet
omtrent fordoblet, og lå på vel 5 400. I Norge var de tilsvarende tallene vel 2
850 i 1990, stigende til 3 600 i 1995, en økning på noe over 25 pst. I 1996 beslut-
tet den finske regjeringen gradvis å øke satsingen på forskning til 2,9 pst. av
BNP i 1999 gjennom et spesielt støtte- og opptrappingsprogram. Finland
nådde dette målet med god margin. NIFU konkluderer derfor med at det er
mulig å foreta et løft av denne typen.

142.Skisse fra NIFU til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 14. desember 
1999.
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Kilde: NIFU- rapport 13/98

Problemer knyttet til rekrutteringen
Hvis man skal ta ønsket om et løft for norsk forskning på alvor, vil det bli behov
for en økt FoU-innsats i universitets- og høgskolesektoren. Det betyr også at
man må sikre tilgangen på gode forskere.

Det er ulike grunner til at mennesker velger en forskerkarriere: nysgjerri-
ghet, ønske om å bidra til menneskenes jakt etter innsikt eller tanker om å løse
problemer som ødelegger natur, miljø og menneskenes livskvalitet. Disse
ambisjonene vil imidlertid alltid bli veid opp mot andre faktorer ved institus-
jonene eller i livet for øvrig.

Det er for eksempel mye som tyder på at en del forskere er villige til å
akseptere enn lavere lønn i offentlig sektor enn de ville ha fått i en privat bed-
rift. Dette forutsetter imidlertid at de får arbeidsforhold som gjør det mulig for
dem å utføre forskning av høy kvalitet. Hvis institusjonene mangler moderne
utstyr og den vitenskapelig ansatte ikke får tid og midler til å drive med for-
skning, øker altså sjansene for at vedkommende søker arbeid et annet sted.
Ved de forskningstunge bedriftene har man nytt og avansert utstyr.

Når forskerne vurderer en universitetskarriere opp mot arbeid i privat sek-
tor, synes det også som om muligheten for å drive med fri, forskerinitiert for-
skning teller mye. Hvis arbeidet blir preget for mye av styrt målrettet forskn-

Tabell 8.2: Framtidig behov for rekrutteringsstillinger. NIFUs vekstalternativ basert på høy
vekst. Beregninger fra 1998

Nasjonalt behov Total vekst Behov i UH-sek-
toren

Vekst UH-sektor

1998 6250 3032

1999 6493 243 3151 120

2000 6731 237 3263 112

2001 6932 201 3348 85

2002 7132 200 3432 84

2003 7341 209 3529 97

2004 7554 213 3631 102

2005 7771 217 3731 100

2006 7985 213 3823 92

2007 8191 207 3899 75

2008 8430 238 3991 92

2009 8693 264 4105 114

2010 8972 279 4221 116

2011 9241 268 4337 116

2012 9437 196 4402 65

2013 9608 171 4444 42

2014 9706 99 4447 3

2015 9797 90 4444 -3
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ing, velger mange å gå til næringslivet i stedet, ettersom bedriftene betaler en
mye høyere lønn og kan tilby mye bedre materielle vilkår for å forske.

Kilde: NIFU/Statens tjenestemannsregister- Lønnsstatistikk

Mens reallønnen for et normalårsverk i samfunnet for øvrig økte med 12
pst. fra 1987 til 1997, økte lønnen for professorer med 3 pst. Det kan hevdes at
opprykksordningene fører til en bedre lønnsutvikling for den enkelte reelt
sett. Tas dette med i betraktning, økte reallønnen for de fast vitenskapelig
ansatte ved universitetene allikevel mindre enn 5 pst., godt under halvparten
av veksten for et normalårsverk. Lønnsutviklingen for rekruttene, stipendi-
atene, har vært tilsvarende dårlig, med om lag 3 pst. reallønnsoppgang på ti år.

Gjennomsnittlig årslønn for de vitenskapelig ansatte ved universitetene
var i 1997 328 968 kroner og for stipendiater 226 740 kroner. Ifølge den siste
tidsstudien som er utført, oppgav det faste vitenskapelige personalet en gjen-
nomsnittlig arbeidsuke på 50 timer. Dersom man trekker fra den tiden som
ble brukt på utadvendte oppgaver og profesjonell yrkesutøvelse som kan gi
ekstra betaling, var arbeidstiden 45 timer. Dette er 7,5 timer med enn den reg-
ulære arbeidstiden for statsansatte. Det utbetales normalt ikke overtidsbetal-
ing for vitenskapelig ansatte ved universitetene. 143

Doktorgradsstipendene har tidligere vært så ettertraktet at de unge har
takket ja, nesten helt uten hensyn til lønnsbetingelser. I dag har mange av dem
allerede vært i bedre betalte jobber og kvier seg for å gå ned i lønn. Dette har
ført til at søkningen har gått ned i enkelte fag.

Selv om etterspørselen etter nytt vitenskapelig personale vil bli stor på
lang sikt, har mange fagmiljøer problemer med å tilby de nye kandidatene
arbeid i dag. Mange av kandidatene er i etableringsfasen og må vurdere den
usikkerheten som følger med midlertidige stillinger og mangelen på post. doc.
stipender opp mot omverdenens tilbud om fast jobb og høyere lønn. Fagmil-
jøene risikerer derfor å miste noen av de beste og mest kreative unge for-
skerne, mennesker som kan være med på å bygge opp sterke forskergrupper
på områder av stor betydning for både institusjonene og Norges overordnede
kunnskapsbehov.

Tabell 8.3: Gjennomsnittlig månedslønn og antall personer ved universitetene innenfor utval-
gte stillingsgrupper i perioden 1987-1997. Løpende priser. Tallene gjelder for personer der ar-
beidsgiveransvaret er lagt til universitetene

Stilling 1987 1991 1997

Antall Gjennomsnit-
tlig måned-

slønn

Antall Gjennomsnit-
tlig måned-

slønn

Antall Gjennomsnit-
tlig måned-

slønn

Professor 964 21 774 1 076 24 732 1 666 30 318

Førsteamanuensis 1 009 18 840 1 142 21 091 1 327 24 812

Amanuensis 631 16 248 562 19 374 298 22 762

Stipendiat 209 13 431 546 17 049 1 256 18 895

143.Kristian Gundersen mfl.: «Universitetsforskningens kår i Norge: vekst eller fall?» Rap-
port fra en gruppe nedsatt ved Universitetet i Oslo, 2000.
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Universitetene og høgskolene finansierer færre rekrutter
Den andelen av forskerrekruttene som blir finansiert over universitetenes og
høgskolenes grunnbudsjetter, har gått ned fra 57 pst. i 1985 til 42 pst. i 1997.
Forskningsrådets andel økte fra 31 til 38 pst. i samme periode. Andelen per-
soner finansiert av andre kilder økte jevnt fram til 1995, men har nå stabilisert
seg rundt 20 pst. Kategorien «andre kilder» inneholder blant annet Nasjonal-
foreningen for folkehelsen og Den Norske Kreftforening. 144

Kjønnsfordelingen
Kvinnene er nå i flertall i store deler av norsk høgre utdanning. Høsten 1997
utgjorde de i underkant av 60 pst. av de nye studentene ved universitetene og
høgskolene. Nærmere 50 pst. av dem som tar hovedfag, er kvinner. På doktor-
gradsnivå er det imidlertid fortsatt et godt stykke igjen til tilnærmet likestill-
ing.

Doktorgradskandidatenes andel av kvinner har økt jevnt siden 1980. I
1997 og 1998 så det riktignok ut til at andelen var gått ned noe, fra 34 pst. i 1996
til 32 pst. Tallene for 1999 viser imidlertid en ny sterk økning, og kvinnene utg-
jorde da 38 pst. av de kandidatene som fikk doktorgrad. Som man vil se av
tabellen nedenfor, varierer imidlertid andelen betydelig fra fagområde til fag-
område. I 1999 ble humaniora det første fagområdet i norsk forskningshistorie
der et flertall av doktorandene var kvinner. Innenfor de teknologiske fagene
er imidlertid andelen fortsatt svært lav, med rundt 21 pst. Denne andelen har
i realiteten ligget flatt siden midten av 1990-tallet.

Kilde: Norges forskningsråd og NIFU

Gitt den jevne økningen i antall kvinner er det flere som har påpekt at det
største problemet ikke lenger er å få kvinner til å ta doktorgrad, men å sikre
dem en vitenskapelig karriere etter at doktorgradsutdanningen er ferdig. Tall
fra Universitetet i Oslo kan tyde på at dette fortsatt er et betydelig problem.

144.Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 1999, Norges 
forskningsråd 2000, s. 86.

Tabell 8.4: Norske doktorgrader i 1980-1998. Kvinneandeler i pst. per fagområde

Fagområde 1980 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999

Humaniora 28 27 48 52 25 52 47 53

Samfunnsvitenskap 11 15 19 27 36 31 34 45

Matematikk/naturvitenskap 4 19 17 23 30 33 34 37

Teknologi 2 7 2 10 20 24 18 21

Medisin 17 22 20 19 29 35 35 39

Landbruksvitenskap/veterinærme-
disin

6 18 24 24 30 55 33 46

Totalt 10 19 17 21 28 34 32 38
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Kilde: Universitetet i Oslo

I 1999 var kun 10 pst. av de nytilsatte professorene (I og II) kvinner, en
nedgang sammenliknet med årene før. Tall for alle universitetene viser at kun
10 pst. av de ansatte under kategorien «professor, dosent, høgskoledosent»
var kvinner i 1998. Det tilsvarende tallet for de statlige høgskolene var 7,5 pst.
Disse tallene gjelder samtlige ansatte, ikke bare nytilsatte.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2000 fattet Stortinget et vedtak
der det ber regjeringen foreslå tiltak for å øke andelen kvinner i vitenskapelige
og administrative stillinger i høgre utdanning. 145 I forbindelse med behan-
dlingen av St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning ved et tidsskille ba Stortinget
videre regjeringen foreslå tiltak for å bedre likestillingen innenfor forskning
og høgre utdanning.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har gjort økningen av
andelen kvinner i akademia til et satsingsområde og har bedt alle institus-
jonene for høgre utdanning om å utarbeide handlingsplaner for likestilling. I
den forbindelse ble det arrangert en egen idèdugnad i samarbeid med kvinner
i høyere stillinger i universitets- og høgskolesektoren i august 1999.

I en rapport fra idèdugnaden skisseres en rekke mulige tiltak som kan
være med på å øke andelen. Til forslagene hører blant annet: 146

– Kvoteringsregelen (det vil si moderat kjønnskvotering der kvinner skal
foretrekkes framfor menn hvis de stiller tilnærmet likt) må benyttes som
en institusjonell retningslinje.

– Radikal kjønnskvotering kan benyttes for å oppnå ønsket kvinneandel.
– Det må vurderes å øremerke friske midler til opprettelse av faste viten-

skapelige stillinger for kvinner.
– Universitetslovens åpning for øremerking av stillinger bør utnyttes bedre

av institusjonene for å heve kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger
og toppstillinger.

– Øremerking bør brukes for å heve kvinneandelen på mannsdominerte fag-
områder.

– Kjønnsfordeling/mulig kvotering skal være vurdert ved alle ansettelser i
postdoktorstillinger.

– Alle universiteter og høgskoler bør utarbeide strategidokumenter som
beskriver mål og virkemidler mht. likestilling.

– Likestilling integreres i ordinære planer ved universitetene og høg-

Tabell 8.5: Kjønnsfordeling ved tilsetting i professorat UiO i 1996-1998

Kvinner Menn

Professor I 14 (23 %) 47 (77 %)

Professor II 12 (10 %) 112 (90 %)

Samlet 26 (14 %) 159 (86 %)

145.Innst. S. nr. 12 (1999-2000).
146.Hvordan rekruttere flere kvinner til ledende stillinger, rapport fra Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet 2000.
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skolene.
– Det ansettes kvinnelige prosjektledere som rollemodeller for å rekruttere

flere kvinner til studier med liten kvinneandel.

Andre har foreslått at det bør være med utenlandske medlemmer i tilsetting-
skomiteene for å sikre en mest mulig uavhengig faglig bedømming av kandi-
datene, og at man bør la flertallet i komiteene være kvinner i fag der kvinner
er sterkt underrepresentert. Det vil også være et spørsmål om man bør vur-
dere tilsvarende tiltak for menn i de fagene der de er i et klart mindretall.

Kollegiet ved Universitetet i Oslo har nå gjort vedtak om å gjennomføre en
øremerking av stillinger for å få opp antallet kvinner i akademiske stillinger.
Kollegiet vil opprette ti nye postdoktorstillinger, et professorat og to førstea-
manuensisstillinger øremerket for kvinner. Vedtaket har vakt debatt.

8.2.6 Kvaliteten på norsk forskning

Mange mener den norske universitets- og høgskoleforskningen står overfor
en ressurskrise. Dette er alvorlig fordi dårlige rammebetingelser og problem-
atiske arbeidsforhold vil gå ut over omfanget av forskningen, kvaliteten og
rekrutteringen. Det får også følger for kvaliteten på læringsmiljøet.

Det er vanskelig å få fram noen entydig dokumentasjon over kvaliteten på
den norske universitets- og høgskoleforskningen rent generelt. Det er grunn
til å tro at den varierer sterkt fra fagområde til fagområde og fra institusjon til
institusjon. Det finnes ingen overordnede undersøkelser som kun tar for seg
universitets- og høgskoleforskningen.

Gitt at universitetene og høgskolene står for en betydelig del av den aka-
demiske forskningen, burde likevel nasjonale oversikter kunne gi en viss
indikasjon på hvordan det står til.

Den vanligste måten å foreta overordnede vurderinger av forskning-
skvalitet på er å ta utgangspunkt i bibliometriske indikatorer basert på
artikkelproduksjon og siteringer. Det følger svært mange feilkilder og sva-
kheter med slike indikatorer, noe som gjør at de må tolkes med varsomhet. 147

Det Norske Videnskaps-Akademi viser i sin rapport  Norsk forskning ved
sekelskiftet 148  149 at Norge har relativt mange publikasjoner innenfor geo-

147.NIFU formulerer det slik: «Det må understrekes at bibliometriske indikatorer må beny-
ttes med varsomhet. Blant annet er engelskspråklige tidsskrifter overrepresentert i data-
basen i forhold til andre språk. Dessuten reflekterer tidsskriftutvalget i første rekke 
etablerte fagfelt, det tar tid før nye tidsskrifter innenfor nyetablerte fagfelt blir tatt med i 
databasen. Videre er ikke tidsskriftpublisering like relevant i alle fagfelt. I humaniora og 
flere samfunnsvitenskapelige fag publiseres forskningsresultatene primært på annen 
måte enn i internasjonale tidsskrifter. Det må også tas hensyn til at det over tid tas flere 
tidsskrifter med i databasen. Et annet moment er at en artikkel kan telles flere ganger på 
grunn av samforfatterskap på tvers av land. Det vil si at dersom flere land er representert 
blant forfatterne av artikkelen vi l artikkelen inkluderes i de aktuelle landenes artikkel-
produksjon. Ser man derimot på publiserte totaltall (for verden, for EU etc.) telles ingen 
artikler mer enn én gang. Dette er noen av forholdene som kan ha betydning for tolknin-
gen av materialet som presenteres i de følgende tabellene.» «FoU-statistikk og bib-
liometri - utvalgte indikatorer.» NIFU U-notat 7/99. Det vil også være naturlig at et land 
som investerer mindre i grunnforskning publiserer færre artikler og at dette så fører til 
færre siteringer. Dette betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten på den forskningen som 
utføres er dårlig.

148.Oslo 1999, s. 19.
149.Oslo 1999, s. 19.
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vitenskap, økologi/miljø, immunologi og botanikk/zoologi/veterinærmedi-
sin, og få publikasjoner innenfor informatikk, materialvitenskap, fysikk og
kjemi. Målt som antall artikler per innbygger ligger Norge lavere enn Dan-
mark, Sverige og Finland når alle fagfelt ses under ett.

Akademiet påpeker at Norge i perioden 1981 til 1996 har hatt en større
vekst i artikkelproduksjonen enn gjennomsnittsveksten for andre land.
Likevel viser det seg at Sverige og Finland har hatt en større vekst enn Norge.

Kilde: National Science Indicators/Institute for Scientific Information

Tabell 8.6 viser relativ siteringsindeks for de samme landene. I tabellen
benyttes femårsperioder. For alle artikler som er publisert innenfor en peri-
ode, er det gjort opptellinger av det antall siteringer disse har fått i artikler som
ble publisert i samme periode. På dette grunnlaget er det beregnet gjennom-
snittstall for antall siteringer per artikkel for det enkelte land. Den relative
siteringsindeksen framkommer når dette gjennomsnittstallet divideres med
tilsvarende gjennomsnittstall for totaltallet artikler i samme femårsperiode.
Siteringsindeksen kan ses som et uttrykk for gjennomslagskraft eller bruks-
verdi, og må ikke betraktes som et direkte mål på kvalitet. Man må for eksem-
pel ta høyde for at forskere i land som Frankrike og Japan i større grad vil
kunne publisere i tidsskrifter som ikke er tatt med i de databasene som her er
brukt.

En norsk gjennomsnittsartikkel siteres mindre enn i noe annet nordisk
land, og mindre enn i mange andre OECD-land. Indeksen på 0,91 viser også
at norske artikler siteres klart mindre enn verdensgjennomsnittet. Blant de
nordiske landene ligger Finland, Island og Norge under verdensgjennomsnit-
tet, men Finland og Island har en sterk positiv trend. Dessverre er trenden for
Norge negativ, og Norge er således det eneste av de nordiske landene som
kombinerer et dårlig utgangspunkt med en negativ trend.

Det Norske Videnskaps-Akademiet påpeker at norske publikasjoner i geo-
vitenskap blir sitert mindre hyppig enn danske publikasjoner, selv om vi pub-
liserer mye mer enn danskene på dette feltet. Innen matematikk, botanikk/
zoologi/økologi og delvis fysikk ser vi ut til å være gode. I kjemi, molekylær-

Tabell 8.6: Gjennomsnittlig relativ siteringsindeks for artikler i vitenskapelige tidsskrifter for
utvalgte land. Alle fagfelt

1981-85 1985-89 1989-93 1993-97

USA 1,36 1,40 1,41 1,43

Island 0,89 1,07 0,94 1,25

Danmark 1,30 1,18 1,16 1,24

Sverige 1,31 1,27 1,22 1,21

Storbr. 1,19 1,17 1,17 1,18

Finland 0,95 0,95 0,95 1,11

Frankrike 0,94 0,97 0,99 1,04

Norge 0,96 0,94 0,89 0,91

Japan 0,88 0,90 0,89 0,85
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og cellebiologi/biokjemi og klinisk medisin er vi de dårligste blant de aktuelle
landene, ifølge Videnskaps-Akademiet. 150

Med alle de forbeholdene som statistikerne tar når det gjelder bruken og
tolkningen av disse tallene, skal man være forsiktig med å fastslå at dette sier
noe endelig om kvaliteten på norsk forskning. Bildet blir ikke noe mer entydig
om man tar med ulike fag- og institusjonsevalueringer. Det er også grunn til å
merke seg at antallet norske artikler har økt jevnt de siste 25 årene, at norske
forskere skriver stadig flere artikler sammen med andre lands forskere og at
de publiserer mer i de store amerikanske og britiske tidsskriftene. Denne ten-
densen i retning av økt internasjonalisering finner man i de fleste land. Like
fullt innebærer Norges fagprofil at vi har relativt få artikler i de områdene som
er mest internasjonalt orientert, og relativt mange på mer «særnorske»
områder. Forskningen kan altså være god nok, men ettersom det er relativt
liten interesse for den internasjonalt, blir siteringshyppigheten lavere. 151

Etter å ha gitt en samlet framstilling av ulike makroindikatorer konklud-
erer imidlertid Videnskaps-Akademiet med at indikatorene gir et dystert bilde
av norsk forskning. Bondevik-regjeringen var ikke fullt så negativ i sin vurder-
ing. Forskningsmeldingen konkluderer med at «det er mye godt, men for mye
grått i norsk forskning.». 152 Det synes imidlertid å være bred enighet om at
det er behov for et grunnleggende kvalitetsløft i norsk forskning.

8.2.7 Grunnforskningens andel av total FoU-innsats

Forskningsmeldingen varsler en økt satsing på det som er kalt langsiktig,
grunnleggende forskning (det vil si både «ren» og målrettet grunnforskning).
Det nye forskningsfondet er også rettet inn mot denne typen forskning.

I Innst. S. nr. 110 (1999-2000) understreker flertallet i kirke-, utdannings-
og forskningskomiteen i Stortinget at når det gjelder grunnforskning, bør det
bli en vesentlig vekst som styres mot universiteter og høgskoler. Som i dag
forutsettes det at en del av grunnforskningsmidlene kanaliseres gjennom For-
skningsrådet. Flertallet mener at økt grunnbevilgning skal sikre både flere sti-
pendiater og flere post. doc.-stillinger finansiert direkte over institusjonenes
budsjetter.

Norge har en forholdsvis stor instituttsektor som betjener næringslivet og
offentlig sektor med anvendt forskning og utvikling. Man skulle tro at det
arbeidet de utfører, skulle gi rom for forholdsvis mer grunnforskning i univer-
sitets- og høgskolesektoren. I land som Sverige er det for eksempel i stor grad
universitetene og høgskolene som står for den typen arbeid som instituttene
utfører i Norge.

Det hefter store mangler ved den internasjonale statistikken som måler
grunnforskningens andel av total FoU-innsats. Institusjoner, programmer og

150.Norsk forskning ved sekelskiftet, Oslo 1999.
151.Gunnar Sivertsen og Dag W. Aksnes: «Hva slags forskningsnasjon er Norge?»  Forskn-

ingspolitikk nr. 1 2000. Når Norge kommer dårlig ut i siteringshyppigheten i hele data-
basen, kan dette dels skyldes at Norge har relativt mange artikler i fagområder hvor 
antallet siteringer pr. artikkel i hele databasen er lav. I databasen som ligger til grunn for 
undersøkelsen (ISI) utgjør biomedisin, kjemi, fysikk og klinisk medisin en meget stor 
andel av artiklene. Hvis et land som ikke prioriterer naturvitenskapelig grunnforskning, 
særlig laboratorieforskning, vil dette gå ut over den samlede siteringshyppigheten. Dette 
behøver ikke bety at forskningen på de områdene som faktisk prioriteres er dårlig.

152.St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille, s. 129.
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prosjekter klassifiseres ulikt, og det er glidende overganger mellom ulike
typer forskning og utvikling. En rekke land leverer dessuten ikke statistikk av
denne typen. Med disse forbehold er det likevel en påfallende stor forskjell i
grunnforskningens andel av driftsutgifter til FoU i universitets- og høg-
skolesektoren. Den norske andelen har ligget omkring 48 pst. helt siden 1981
(47 pst. i 1997, mot hele 60 pst. i 1970). I 1995 var til sammenligning tallet for
Danmarks universiteter og høgskoler 62 pst., Frankrikes 87 pst. og USAs 65
pst. I Japan er andelen under Norges, med 34 pst. Japan har siden den tid økt
satsingen på grunnforskning betydelig. 153

Sammenlikner man grunnforskningens andel av den totale nasjonale
satsingen på FoU, er ikke forskjellene fullt så store. I 1995 gikk 16 pst. av
Norges samlede FoU-investeringer til grunnforskning, 22 pst. av Frankrikes,
14 pst. av Japans og 17 pst. av USAs. Her mangler man imidlertid tall for de
nordiske land, det vil si de landene det er mest naturlig å sammenlikne med.

Med alle de forbehold som følger med beregninger basert på BNP-
andeler, kan man også se på grunnforskningsinvesteringenes andel av BNP.
Som det vil framgå av tabell 8.7, har Norges grunnforskningsinnsats utgjort
rundt 0,25 pst. på 1990-tallet. Snittet for de landene man har tall for, ligger
rundt 0,35. Dette tallet tilsvarer imidlertid ikke OECD-gjennomsnittet, etter-
som mange av OECD-landene har en høyere innsats enn det som er vanlig i
OECD. Uansett synes det som om Norge bruker en lavere andel av BNP til
grunnforskning enn land det er naturlig å sammenlikne seg med.

Dette skyldes nok i en viss grad at Norge har en næringslivsstruktur
preget av mange små og mellomstore bedrifter som ikke har anledning til å
drive med grunnleggende forskning. Den viktigste årsaken er nok likevel at
de norske universitetene og høgskolene bruker mindre tid på grunnforskning
enn det som er vanlig. Enkelte har påpekt at dette blant annet kan skyldes
lange kulturelle og politiske tradisjoner. Tradisjonelt har for eksempel de mer
anvendt orienterte forskningsrådene 154 stått sterkt i Norge, mens det disipli-
norienterte rådet, NAVF, relativt sett har stått svakere. Det har vært påpekt at
denne tradisjonen lever videre innenfor Norges forskningsråd.

153.«FoU-statistikk og bibliometri - utvalgte indikatorer.» NIFU U-notat 7/99.
154.Tidligere NTNF, NLVF, NFFR og NORAS.
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Kilde: NIFU

8.2.8 Finansieringen av norsk forskning

I dag kanaliserer staten midler til universitetene og høgskolene langs fire
akser:
1. Grunnbevilgninger til universiteter og høgskoler.
2. Bevilgninger via Norges forskningsråd.
3. Bevilgninger via EUs femte rammeprogram for forskning.
4. Oppdrag.

De tre siste klassifiseres gjerne som eksterne midler av institusjonene.
Statens mulighet til å styre bruken av disse midlene varierer sterkt. Grun-

nbevilgningene er basert på en historisk fordeling, i og med at det er fjorårets
budsjett som danner grunnlag for beregningen av årets tildelinger. Endringer
i budsjettildeling er i hovedsak knyttet til endringer i studenttallet. Midlene
skal gå til dekning av blant annet utdanning, administrasjon, IT-tjenester,
utstyr, bibliotek, museumsvirksomhet, internasjonalt arbeid  og forskning.
Ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene forutsetter man at halv-
parten av virksomheten skal være rettet mot forskning, halvparten mot utdan-
ning. Institusjonene har imidlertid stor frihet når det gjelder disponeringen av
disse midlene.

Grunnbevilgningene finansieres av Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet over statsbudsjettets kategori 07.60 Høgre utdanning. Etter at
prinsippet om at midler følger studieplasser ble endelig innarbeidet på begyn-
nelsen av 90-tallet, har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som
hovedregel tilført 60 000 kr per nye studieplass på lavere grad på helårsbasis.
For studieplasser på hovedfag er det blitt tilført 120 000 kr per nye studieplass,
mens det for studieplasser på profesjonsutdanninger som for eksempel medi-
sin er benyttet egne satser. Det året studieplassene opprettes, har Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet tilført midler tilsvarende halvårs-
virkningen av ovennevnte beløp. I tillegg er det som hovedregel tilført 15 000

Tabell 8.7: Grunnforskningens andel av BNP i en del OECD-land. Prosent

Land 1981 1989 1993 1995

Sverige 0,52 0,61 .. ..

Tyskland 0,44 0,49 0,46 ..

Frankrike .. 0,47 0,53 0,52

USA 0,32 0,41 0,44 0,42

Japan 0,28 0,37 0,39 0,42

Østerrike .. 0,30 0,32 ..

Norge 0,20 0,25 0,25 0,25

Island 0,16 0,24 .. ..

Italia 0,11 0,23 0,25 0,26

Irland 0,08 0,08 0,12 ..

Gjennomsnitt 0,26 0,34 0,34 0,37



NOU 2000: 14
Kapittel 8 Frihet med ansvar 237
kr per studieplass til utstyr i opprettelsesåret. For enkelte utstyrsintensive
studier som for eksempel medisin og IT er det likevel tilført et høyere beløp
per studieplass i utstyr.

Ettersom denne bevilgningen er så nært knyttet til studenttallet, kan den
i liten grad brukes til forskningsstrategiske prioriteringer. Bevilgningen er
heller ikke spesifisert på undervisnings- eller forskningsformål.

Midlene som kanaliseres via Norges forskningsråd, kommer fra en rekke
departementer og går til ulike institusjoner og bedrifter som driver med for-
skning, herunder universitetene og høgskolene. Midlene kanaliseres for en
stor del gjennom strategiske programmer som skal bidra til å bygge opp
kunnskapen på områder av betydning for næringsutvikling, miljø, velferd, kul-
tur eller helse.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bevilger penger til For-
skningsrådet via statsbudsjettets kategori 07.70 Forskning. Disse midlene
skal primært gå til grunnforskning. Det meste av dette tilfaller universitetene
og høgskolene. Hovedhensikten med å kanalisere midlene gjennom Forskn-
ingsrådet er å sikre en overordnet nasjonal innsats på tvers av institusjonsg-
renser og der grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid ses i
sammenheng. I henhold til sektorprinsippet skal fagdepartementene finan-
siere forskning innenfor eget ansvarsområde. Dette gjør de i varierende grad.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet finansierer for eksempel den
medisinske grunnforskningen.

Ettersom myndighetene har liten kontroll med bruken av de midlene som
følger med grunnbevilgningen, er forskningsrådsmidlene deres viktigste for-
skningsstrategiske redskap. Bare unntaksvis kanaliserer departementene
slike midler direkte til forskningsmiljøene.

EUs rammeprogrammer for forskning er på mange måter blitt landets
andre «forskningsråd». Så langt har Norge fått mer midler ut av rammepro-
grammene enn vi har betalt inn i kontingent. Hovedhensikten med å kanalis-
ere midlene via rammeprogrammet, i stedet for å bruke dem direkte i Norge,
er ønsket om å knytte de norske miljøene nærmere opp mot andre europeiske
kunnskapsinstitusjoner og bedrifter. Gjennom samarbeidet med europeiske
forskningsmiljøer får norske forskere oppdatert kunnskap om utviklingen på
eget fagfelt og meget nyttige kontakter innenfor europeisk forskning og
næringsliv. De norske myndighetene har en viss innflytelse på utformingen av
rammeprogrammet og har lyktes i å rette noe av aktiviteten mot områder av
spesiell interesse for norske miljøer (jf. marin forskning, miljø, samfunnsviten-
skap).

Offentlige myndigheter, herunder departementer, direktorater, fylkesko-
mmuner og kommuner, bestiller også forskning av direkte betydning for  egen
virksomhet. Mye av dette glir over i utredningsarbeid, og man bruker i stor
grad forskningsinstituttene til dette arbeidet. Universitetene og høgskolene
utfører imidlertid også en del oppdrag for offentlige myndigheter, men det er
her snakk om relativt små midler.

Vi kan etter dette skille mellom følgende typer av offentlige FoU-bev-
ilgninger i Norge:
1. Grunnbevilgninger uten forskningsstrategiske føringer. Institusjonen

bestemmer for en stor grad selv hvor den skal satse. Her må man imid-
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lertid ta høyde for at midlene har historiske og utdanningspolitiske
føringer som begrenser institusjonenes handlingsrom.

2. Eksterne grunnforskningsbevilgninger er midler som skal gå til grunnfor-
skning, men som kanaliseres utenom institusjonenes grunnbevilgninger,
normalt gjennom Forskningsrådet.

3. Strategiske FoU-bevilgninger for FoU som skal bidra til å nå konkrete mål
for samfunnet, slik som for eksempel bedre ressursutnyttelse av brønnene
i Nordsjøen, behandling av kreft, bedre fôr for havbruksnæringen. Slik for-
skning vil gjerne være anvendt, men programmene kan også være med på
å støtte opp under grunnforskningen. I Norge kanaliseres disse midlene
primært gjennom Forskningsrådet og EUs rammeprogram.

4. Oppdragsmidler. Bedrifter og offentlige institusjoner kan kjøpe konkrete
FoU-tjenester av institusjonene.

I tillegg kan Forskningsrådet bevilge midler til utstyr, forskningsformidling
m.m.

Kapittel 13 Finansiering av høge utdanning og forskning inneholder en
drøfting av grunnbevilgningens rolle i den framtidige finansieringen av forskn-
ing og utvikling i sektoren.

8.2.9 Kommersialisering av forskningsresultater

Forskningen ved universitetene og høgskolene er en integrert del av det nor-
ske kunnskapssystemet, og den påvirker kunnskapsoppbyggingen i nærings-
og samfunnslivet på en rekke måter. Forskningsmiljøene utdanner kandidater
som forstår og kan ta i bruk forskningsbasert kunnskap og teknologi. Forskn-
ingsmiljøene kan bistå bedrifter og andre med utviklingsproblemer av mer
grunnleggende art. Universitetene og høgskolene publiserer forskningsresul-
tater i tidsskrifter og bøker som fungerer som referanseverk for forskere og
innovatører ute i samfunnet.

Forskningen og utviklingsarbeidet ved universitetene og høgskolene
fører imidlertid også med seg en rekke konkrete innovasjoner som kan danne
grunnlag for kommersialiserbare oppfinnelser. Mange har imidlertid påpekt
at det kan være vanskelig å få brakt disse nyvinningene fram til markedet.
Dette kan skyldes at forskeren eller forskningsmiljøet selv ikke ser de
mulighetene nyvinningen innebærer, eller det kan skyldes at forskeren ikke
har den kunnskap og den kapital som er nødvendig for å få patentert
oppfinnelsen.

I St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning ved et tidsskille påpeker regjeringen
at den ønsker bedre kommersiell utnyttelse av patenterbare oppfinnelser fra
universitetene og høgskolene. Tiltak som skal bidra til dette, bør ifølge
meldingen oppfylle følgende kriterier:
1. Forskerne skal ha plikt til å orientere institusjonene når de har utviklet et

produkt eller en prosess som det er grunn til å anta kan regnes som en pat-
enterbar oppfinnelse, og som kan danne grunnlag for kommersialisering.

2. Institusjonene skal ha et større ansvar for å bidra til at flere oppfinnelser
blir ført fram til næringslivet.

3. Så vel forskerne som institusjonene skal ha del i eventuelle inntekter som
følger med slik kommersialisering.

4. Forskeren skal ha rett til å publisere sine forskningsresultater, for eksem-



NOU 2000: 14
Kapittel 8 Frihet med ansvar 239
pel i artikler eller bøker.
5. Man må unngå at kommersialiseringsarbeidet svekker den langsiktige,

grunnleggende forskningen ved institusjonene. Forskerne bør i samme
omfang som i dag ha anledning til å velge forskningstemaer og metoder.
155

Man må anta at når forskeren skal ha plikt til å orientere institusjonen, så kan
det bare gjelde når vedkommende forstår at oppfinnelsen kan utnyttes kom-
mersielt.

Det juridiske grunnlaget for eiendomsretten til slike oppfinnelser finner
man i lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av 17. april
1970. Loven fastslår at  alle arbeidstakere i utgangspunktet har rett til sine
oppfinnelser. Hvis arbeidstakeren har forsknings- og oppfinnervirksomhet
som sine vesentligste arbeidsoppgaver, kan imidlertid arbeidsgiveren kreve at
retten til oppfinnelsen helt eller delvis blir overført til arbeidsgiveren. Dette
forutsetter at oppfinnelsen er et resultat av det arbeidet vedkommende er blitt
pålagt av arbeidsgiveren, og at utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bed-
riftens arbeidsområde.

Denne siste forutsetningen, det vil si at oppfinnelsen må være av betydn-
ing for bedriftens virksomhetsområde, gjør at flere har hevdet at loven i liten
grad ville treffe den forskningen som utføres ved universiteter og høgskoler.
Uansett fastslår loven at lærere og vitenskapelig personale ved universiteter
og høgskoler ikke skal anses som arbeidstakere etter loven - det såkalte «lære-
runntaket». Forskerne ved disse institusjonene er derfor sikret full kontroll
over en eventuell kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen.

Det er grunn til å understreke at det her dreier seg om kommersiell utny-
ttelse av  oppfinnelser. De inntektene som følger med  publisering av forskning-
sresultater, omfattes ikke av denne loven. «Lærerunntaket» tar kun sikte på å
sikre forskerens kommersielle utbytte, og kan ikke forstås som en garanti for
fri forskning. Ikke desto mindre har nok noe av motivasjonen bak innføringen
av denne unntaksbestemmelsen vært å verne om den akademiske friheten.
Man kan imidlertid godt bevare fri forskning under et system der forskeren
gir fra seg rettigheten til oppfinnelsen, forutsatt at forskeren får anledning til
å publisere forskningsresultatene innen rimelig tid.

Dagens ordning burde i prinsippet gi forskerne et sterkt incitament til å
forsøke å kommersialisere egne forskningsresultater. Forskerne har imid-
lertid sjelden økonomi eller tid til å starte en slik prosess, og det er heller ikke
sikkert at institusjonskulturen oppmuntrer til det. Det er åpenbart derfor
Bondevik-regjeringen ønsket å vurdere ordninger som sikrer at  institusjonene
går inn i dette arbeidet. Men ønsker man at institusjonene skal satse på slik
kommersialisering, må de også ha noe igjen for det, det vil si en del av even-
tuelle lisensinntekter.

Andre har påpekt at det uansett er urimelig at forskeren skal høste alle
inntekter av et arbeide han eller hun har utført i arbeidstiden og med utstyr og
instrumenter som er eid av det offentlige.

Det er svært få land som opererer med et «lærerunntak» av den norske
typen. Normalt er det universitetet eller høgskolen som har retten til

155.Side 44.
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oppfinnelser som blir gjort av de ansatte i arbeidstiden. Det er imidlertid van-
lig at forskeren får en betydelig del av utbyttet. Ved University of Virginia ble
utvalget fortalt at institusjonen legger stor vekt på å få patentert og utnyttet for-
skernes oppfinnelser, og institusjonen har opprettet et eget kontor for dette
formål. Forskerne er sikret en betydelig del av inntektene. Ved universitetet
understreket man imidlertid at hovedsiktemålet med kommersialiseringsar-
beidet ikke var å skaffe universitetet inntekter. I praksis var det få patenter
som ga noe særlig utbytte. Snarere betraktet man arbeidet som en del av insti-
tusjonens samfunnsansvar. Universitetet har plikt til å sørge for at samfunnet
får tatt i bruk oppfinnelser som kan bidra til vekst og velferd.

Både Sverige, Finland og Danmark har eller har hatt lovverk som ligner
det norske. Danmark vedtok i 1999 en ny lov som gir institusjonene rett til å
overta rettighetene til en oppfinnelse, mot at forskeren får et vederlag. I Sver-
ige har Komitéen för översyn av den svenska forskningspolitiken (Forskning
2000) foreslått at det skal inngås en generell avtale der universitets- og høg-
skolelærerne overlater sin rett til patenter og andre immaterielle rettigheter til
institusjonene mot en økonomisk erstatning. Den svenske regjeringen holder
imidlertid fast på at universitets- og høgskolelærerne skal beholde retten til
egne oppfinnelser. I stedet vil regjeringen at det skal innledes forhandlinger
mellom partene i arbeidslivet om en kollektivavtale som forbedrer mulighet-
ene til kommersialisering av oppfinnelser. I Finland har en komité foreslått at
man bør fjerne det finske lærerunntaket. 156

Statsråd oppnevnte den 28. januar 2000 et utvalg som skal utrede
spørsmålet om økt kommersialisering av forskningsresultater fra univer-
siteter og høgskoler. Professor Jan Frithjof Bernt er leder for utvalget. Utval-
get skal utrede hvilke endringer i lov, regelverk eller andre virkemidler man
bør sette i verk for å bidra til at kommersialisering av forskningsresultater blir
stimulert. Målet er at universiteter og høgskoler engasjerer seg sterkere i
dette arbeidet. Utvalget skal særlig se på lov om retten til oppfinnelser som er
gjort av arbeidstakere, der lærere og vitenskapelig personale ved universiteter
og høgskoler er unntatt. Utredningen skal foreligge innen 1. oktober 2000.

8.3 Forskningens plass i universitets- og høgskolesektoren - en drøfting

8.3.1 Grunnforskningens rolle

Ulike typer forskning og utvikling
I den forskningspolitiske debatten bruker man gjerne ordet «forskning»

om alle former for forsknings- og utviklingsarbeid. Når forskningsstatistikken
presenterer tall for Norges forskningsinnsats, er utviklingsarbeidet tatt med,
og når forskningspolitikerne diskuterer forskningspolitikk, er det mer eller
mindre underforstått at også U-en i FoU skal være med. Dette skyldes blant
annet at det er glidende overganger mellom grunnforskning, anvendt forskn-
ing og utviklingsarbeid, og at alle aktivitetene bidrar til nyskapning og velferd-
sutvikling.

156.«Lov om opfindelser ved forskningsinstitusjoner», vedtatt av Folketinget 25. mai 1999. 
SOU 1998:128  Forskningspolitik, Utbildningsdepartementet, Stockholm. Regjeringens 
prop. 1998/99:94  Vissa forskningsfrågor.
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Ved universitetene og høgskolene driver man med alle formene for FoU,
fra disiplinutviklende grunnforskning i den ene enden til praktisk anvendt
utviklingsarbeid i den andre. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene
har spesielt ansvar for grunnforskning, mens de statlige høgskolenes FoU-
aktivitet er dominert av utviklingsarbeid.

Universitetene og de vitenskapelige høgskolene driver imidlertid også
med anvendt forskning og utviklingsarbeid. For universitetene lå grunnfor-
skningsandelen i gjennomsnitt på 54 pst. i 1997. For Universitetene i Bergen,
Oslo og Tromsø ligger likevel grunnforskningsandelen på rundt 60 pst.. Det
er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som trekker gjennomsnit-
tet ned med en grunnforskningsandel på omkring 40 pst. Dette skyldes
naturligvis at dette universitetet har en større andel teknologiske fag, der
grunnforskningsandelen ligger på rundt 23 pst. Det synes likevel klart at
omfanget av grunnforskning i sektoren sett under ett er langt lavere enn i en
rekke ander OECD-land vi sammenlikner oss med.

Den grunnleggende forskningens kulturbærende rolle
Ved siden av kunsten er den akademiske virksomheten sannsynligvis en av de
viktigste bærebjelkene i vår kultur. De vitenskapelige miljøene skal utvide vår
forståelse av oss selv og våre omgivelser, og sette oss bedre i stand til å vur-
dere konsekvensene av våre holdninger og handlinger med et åpent og kritisk
blikk.

Gjennom å utvide rommet for hva det er mulig å tenke, utvider viten-
skapen også rommet for hva det er mulig gjøre. Slik kan forskningen bidra til
å løse en rekke sosiale, kulturelle, tekniske og miljømessige problemer, og
samtidig åpne opp for nye og uventede kulturelle og teknologiske fenomener.
Dette er ikke en uproblematisk prosess. Forskningen kan også gi opphav til
teknologi som skader mennesker og miljø, eller holdninger som fører til sos-
iale problemer. Forskerne er også mennesker. De har sine fordommer og
overskuer ikke alltid konsekvensene av det de gjør. På sitt beste har likevel
den vitenskapelige kulturen egenskaper som er med på å motvirke disse uhel-
dige sidene.

Forskerne opererer ikke i et vakuum. De tar del i et akademisk fellesskap
med strenge krav til etterrettelighet og etisk bevissthet. Vitenskapen er en
kontinuerlig prosess der fagfeller har både rett og plikt til å korrigere feil og
misforståelser og utvide kunnskapsgrunnlaget på de områdene det gjelder.
Selv om ikke alle forskerne selv alltid lever opp til idealet om å ha en åpen og
kritisk holdning til det de studerer, preger disse idealene den vitenskapelige
kulturen i sin helhet. Slik er den også med på å prege hele samfunnets
forståelse av hva det vil si å ha en åpen, fordomsfri og demokratisk debatt. Den
forskningen som finner sted ved landets universiteter og høgskoler, har der-
for konsekvenser som strekker seg langt ut over teknologiutvikling og prak-
tisk nytte.

Forskningen innenfor disipliner som antropologi, medisin, sosiologi,
psykologi og ulike humanistiske fag har for eksempel endret vår oppfatning
av hva det vil si å være menneske. Forskerne retter hele tiden et kritisk blikk
mot vår kultur og vår selvforståelse og bidrar på den måten til å avsløre for-



NOU 2000: 14
Kapittel 8 Frihet med ansvar 242
dommer og overgrep, men gir oss samtidig en bedre forståelse av vår rolle i
naturen, kulturen og historien.

Ethvert menneske som tar del i en forskningsbasert utdanning, tar ideelt
sett også del i en dannelsesprosess. Vedkommende skal ikke bare tilegne seg
konkrete fakta og kunnskaper som kan anvendes i yrkeslivet. Det skal også
lære å tenke, utvikle en kritisk sans og en åpen holdning til det det ser og
hører. En slik åpen holdning kan være med på å legge grunnen for kreativitet
og nyskapning og for evnen til å se nye muligheter der andre støter mot en
vegg av vanetenking. Det vitenskapelige virket skal med andre ord være med
på å utvikle den enkeltes personlighet, og gjøre vedkommende bedre i stand
til å bidra til den demokratiske debatten og til utviklingen av kultur, velferd og
næringsliv.

Kunnskapssamfunnet har tydeliggjort det lekende menneske. Dagens
mennesker er ikke bare opptatt av arbeid, penger og materiell rikdom. Det
søker kunnskap, underholdning, personlighetsutvikling og berikende opplev-
elser. Her kan forskningen bidra med ny innsikt og radikale ideer. På dette
området behøver det dessuten ikke være noen motsetning mellom næringsut-
vikling og kulturliv. Pressen, kringkastingen og nye multimedier som CD-
ROM og Verdensveven  (World Wide Web) forutsetter faktisk et nært samar-
beid mellom ingeniører og IKT-eksperter på den ene siden og kunstnere, kul-
turvitere og formidlere av forskning på den annen.

Grunnforskningens betydning for innovasjon
Man bør være bevisst de ulike tolkningene av begrepet grunnforskning, fordi
det kan skjule ulike oppfatninger av hva slags forskning man  børdrive med
ved institusjonene. Enkelte forskere vil understreke at forskningens primære
siktemål er å gi oss ny, uavhengig innsikt i naturlige og kulturelle fenomener.
En eventuell praktisk anvendelse av denne innsikten blir da et heldig
biprodukt som kan være med på å legitimere fellesskapets investeringer i slik
forskning. Andre forskere vil hevde at de ønsker å utvide fagenes kunnskaps-
grunnlag, samtidig som de vil bidra til å løse sosiale, kulturelle eller teknolo-
giske problemer. 157

Den første oppfatningen harmonerer med det som gjerne blitt kalt den
lineære eller rettlinjede modellen for forskning. Her oppfatter man gjerne
grunnforskningen som noe som i en viss forstand finner sted utenfor samfun-
net. De uavhengige grunnforskningsmiljøene ved universitetene og de viten-
skapelige høgskolene kommer med ny innsikt som blir ført videre til bedrifter
og offentlige institusjoner via mer anvendt orienterte forskningsmiljøer. Den
egentlige nyskapningen finner med andre ord sted i grunnforskningsmil-
jøene; næringslivet og offentlig sektor tilpasser så denne nye kunnskapen til
anvendte siktemål. Denne tankemåten fikk sitt klareste uttrykk i den ameri-

157.Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har brukt uttrykket «langsiktig, grunn-
leggende forskning» i den siste Forskningsmeldingen. Begrepet er ment å skulle dekke 
grunnleggende forskning i snever «ikke-anvendt» forstand og såkalt «målrettet» grunn-
forskning som kan ha en overordnet, langsiktig strategisk målsetting. Den overordnede 
målsettingen gjelder gjerne satsninger og større fagområder. Når midlene fordeles 
nedover i systemet, har gjerne fagenhetene og forskerne stor frihet til å definere egne 
problemstillinger.
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kanske fysikeren og forskningspolitikeren Vanevar Bushs rapport til presi-
dent Truman i 1945:  The endless frontier.Rapporten fikk stor betydning for
USAs sterke satsing på grunnforskningsmiljøer av høy kvalitet.

I dag har man langt på vei forlatt denne modellen til fordel for en mer
kompleks forståelse av forskningens betydning for samfunnsutviklingen.
Oppmerksomheten er i langt større grad rettet mot den nyskapningen som
finner sted i bedriftene. Innovasjonsforskningen viser at bedriftene normalt
kan utvikle nye og forbedrede produkter, prosesser og tjenester uten å drive
med grunnforskning og uten å hente ideene fra grunnforskningsmiljøene.
Mye av innovasjonsvirksomheten består av mindre endringer og tilpasninger
som skal være med på å løse brukernes problemer og å gjøre produktet mer
konkurransedyktig sammenliknet med konkurrentenes. Summen av disse
endringene kan føre til en omfattende forbedringer og økt produktivitet.

Man skulle tro at denne nye forståelsen av innovasjon ville kunne føre til
en nedvurdering av grunnforskningens betydning. Dette har imidlertid ikke
vært tilfellet. OECD, som på mange måter har gått lengst i å integrere innovas-
jonstenkingen i sine politikkanbefalinger, har tvert imot lagt økt vekt på grun-
nforskningens rolle. 158 Dette skyldes at man i økende grad legger vekt på
kunnskapsformidling og samspillet mellom ulike mennesker og miljøer. Bed-
riftene kan godt innovere uten å forske selv og uten å ha kontakt med forskn-
ingsmiljøer, men de opererer ikke i et vakuum der de er uberørt av grunnfor-
skningsmiljøenes arbeid.

Det er flere grunner til dette. For det første er grunnforskningen en viktig
komponent i all ny teknologi og kunnskap. Ikke i den forstand at alle som
utvikler ny teknologi og kunnskap forsker, men fordi de verktøyene,
metodene, materialene og faktagrunnlaget de bruker, helt eller delvis står i
gjeld til slik forskning. Skal de kunne bruke denne kunnskapen, må de selv ha
en forståelse av hva forskningen innebærer, dens metoder og idealer. Mye
tyder på at det er de bedriftene som forsker selv som lettest er i stand til å
innhente ny kunnskap fra bedrifter og forskningsmiljøer i inn- og utland.

I alle fall trenger næringslivet forskningskompetente personer som vet
hvor de skal lete, og som vet hvordan de skal forstå og bruke den kunnskapen
de finner.

For det første ansetter de ofte mennesker med universitets- og høgskole-
bakgrunn som har fått innsikt i den siste forskningen på områder som er av
relevans for bedriften. Dette er gjerne også mennesker som er blitt opplært i
forskningens metoder og tenkemåte, og som har lært hvor de skal gå for å
finne relevant informasjon og kompetanse. Det avgjørende er ikke alltid  hva-
man vet, men at man vet hvor man skal gå for å finne det man trenger å vite.
Det er dessuten ikke nok å ha tilgang på relevant informasjon; man må også
vite hvordan man skal forstå og bruke denne informasjonen. Den forsknings-
baserte undervisningen ved universitetene og høgskolene er godt egnet til å
lære mennesker å ta i bruk ny teknologi og ny kunnskap.

Mye av bedriftenes innovasjonsevne skyldes videre at de tar i bruk ny
teknologi, nye materialer og ny organisasjonskunnskap. Denne teknologien

158.OECD presenterte mye av den nye tenkingen gjennom sitt teknologi- og økonomipro-
gram tidlig på 1990-tallet (TEP). Arbeidet er blitt videreført av organisasjonens viten-
skaps- og teknologikomité (CSTP).
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og denne kunnskapen kan ha sterke forskningskomponenter, for selv om et
stort flertall av bedriftene ikke driver med forskning selv, er det en god del av
de større bedriftene som gjør det. De store konsernene innenfor områder som
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, farmasi, materialteknologi og
bioteknologi driver med utstrakt forskningsvirksomhet, gjerne også grunnfor-
skning. De samarbeider dessuten aktivt med tilsvarende miljøer ved univer-
sitetene og høgskolene. Når bedriftene står overfor utviklingsproblemer som
ikke kan løses med kjent kunnskap, må de ty til grunnforskningsmiljøene og
mer langsiktig, grunnleggende forskning. Mange av de mer fundamentale
innovasjonene i næringslivet er dessuten ofte et resultat av aktiv bruk av for-
skningsresultater fra grunnforskningsmiljøene. Dette gjelder ikke minst
områder som medisin, farmasi og bioteknologi, der det er et tett forhold mel-
lom grunnleggende forskning og mer anvendt forsknings- og utviklingsar-
beid.

Det er i dag bred enighet om at Norge kan forvente seg store inntekter fra
fiskeri- og havbruksnæringene. Disse regnes som råvarebaserte næringer,
men man kan like gjerne si at de er kunnskapsbaserte. Havbruksnæringen
står i stor gjeld til grunnleggende forskning innenfor veterinærmedisin, mate-
rialteknologi ernæringsfysiologi. Fiskeriene bruker avansert informasjons-,
kommunikasjons- og posisjoneringsteknologi. På samme måte gjør offentlig
sektor stor bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette gjelder alt fra sykehu-
sene til trafikketaten. Norges framtid som kunnskapsnasjon avhenger derfor
av at man har arbeidstakere som kan forstå og bruke ny teknologi, og
kunnskapsmiljøer som er i stand til å frambringe, innhente og utvikle ny
kunnskap.

Forskningen representerer på mange måter en utømmelig kilde til ny kap-
ital, både av det økonomiske og kulturelle slaget. Det er derfor av avgjørende
betydning at vi sikrer Norge gode og sterke forskningsmiljøer som kan ta del
i den internasjonale utviklingen, og som kan utvikle og tilpasse ny kunnskap
til norske forhold og norske behov. Som en rik nasjon har vi dessuten et ans-
var overfor resten av verden. Norge må ta sin del av ansvaret for forskning for
ny kunnskap, et rikt kulturliv og en økt velferd for hele jordens befolkning.

Forskningens sentrale funksjoner
Som en oppsummering kan man si at forskningen ved universitetene og høg-
skolene skal ivareta følgende sentrale funksjoner:

Langsiktig kunnskapsoppbygging. Universitetene og høgskolene skal sikre
landet nok grunnforskning og langsiktig oppbygging av kompetanse. Univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene har her hatt hovedansvaret, men
også instituttene og de statlige høgskolene behøver et minimum av mer lang-
siktig forskningsaktivitet.

Ny erkjennelse og økt selvforståelse.Institusjonene skal bidra til menneske-
hetens søken etter ny kunnskap og gi oss en utvidet forståelse av kulturen,
naturen og menneskets plass i verden.

Nyskapning. Universitetene og høgskolene skal sikre landet FoU-miljøer
som kan bidra med  ny kunnskap og  nyutviklet teknologi som kan brukes i løs-
ningen av sentrale samfunnsoppgaver. Universitetene og høgskolene er ikke
den eneste arenaen for innovasjon og nytenking, men mange av miljøene har
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den fordelen at de har tid og ressurser til å utforske kunnskapsområder i dyb-
den, uten alltid å måtte ta hensyn til umiddelbare, kortsiktige behov. Slik kan
de bidra med oppdagelser som ofte ellers ikke ville ha funnet sted.

Kunnskapsberedskap.Universitetene og høgskolene skal sikre landet FoU-
miljøer med oppdatert og relevant kunnskap som kan brukes til å løse proble-
mer i samfunns- og næringsliv. Miljøene skal med andre ord holde seg oppda-
tert med utviklingen på eget og beslektede arbeids- og fagområder og sikre
landet en kunnskapsbase som kan brukes i løsningen av både kjente og ufo-
rutsette problemer. Slik skal miljøene også fungere som viktige brobyggere til
kunnskapsmiljøer i andre land.

Kritisk analyse. Universitetene og høgskolene skal sørge for forskn-
ingsmiljøer som har tid, evne og kompetanse til å komme med uavhengige,
kritiske analyser av samfunnsutviklingen. Dette gjelder alt fra ressursbruk og
utnyttelse av naturgrunnlaget på den ene siden til politisk praksis og kulturelle
strømninger på den annen. Miljøene skal med andre ord gi samfunnet alterna-
tive modeller til vår forståelse av virkeligheten og bidra til å avsløre fordom-
mer og undertrykkende «selvfølgeligheter».

Vitenskapelig kultur.Forskningsmiljøene ved universitetene og høg-
skolene skal også arbeide for at forskerne har en kritisk, åpen holdning til det
man studerer og diskutere; de skal sørge for at forskerne følger vitenskapens
krav til etterprøvbarhet og etterrettelighet, og at de utfører arbeidet sitt innen-
for etisk forsvarlige rammer. Forskerne skal bidra til en klar, saklig og for-
domsfri samfunnsdebatt og gjøre sitt til at viktige beslutninger blir fattet på et
så godt kunnskapsgrunnlag som mulig.

Videreformidling av kunnskap og kompetanse. Universitetene og høg-
skolene skal sikre at samfunnet får stor nok tilgang på kunnskapsrike, kompe-
tente og kreative kandidater som kan gi viktige bidrag til utviklingen av kultur-
, samfunns- og næringsliv. Evnen til å ta i bruk ny kunnskap forutsetter også
en god kjennskap til vitenskapelig praksis og metode. Undervisningen i uni-
versitets- og høgskolesektoren skal derfor være forskningsbasert.

8.3.2 Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene 159  160 
august 1994 ble den regionale høgskolesektoren omstrukturert. 98 
regionale høgskoler av ulik art ble slått sammen til 26 statlige høg-
skoler med felles organisasjonsmessig overbygning, men med stor 
intern spennvidde. Sammenslåingene ble blant annet begrunnet ut 
fra behovet for bedre koordinering, samarbeid og arbeidsdeling, 

159.For informasjon om FoU-virksomheten ved de statlige høgskolene, se Jan Are Remme 
m.fl.: «Forskning og andre faglige aktivitetar i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, 
utgifter, finansiering og profil.» NIFU skriftserie. 23/97. Ole-Jacob Skodvin: «Det faglige 
personalet ved de statlige høgskolene - stillingsstruktur og kompetanseprofil.» NIFU 
skriftserie 11/97. Jan Are Remme: «Organisering av FoU-verksemda ved dei statlege høg-
skulane.» NIFU skriftserie. 31/97. Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin:  FoU ved statlige 
høgskoler, NIFU- rapport 10/98.

160.For informasjon om FoU-virksomheten ved de statlige høgskolene, se Jan Are Remme 
m.fl.: «Forskning og andre faglige aktivitetar i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, 
utgifter, finansiering og profil.» NIFU skriftserie. 23/97. Ole-Jacob Skodvin: «Det faglige 
personalet ved de statlige høgskolene - stillingsstruktur og kompetanseprofil.» NIFU 
skriftserie 11/97. Jan Are Remme: «Organisering av FoU-verksemda ved dei statlege høg-
skulane.» NIFU skriftserie. 31/97. Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin:  FoU ved statlige 
høgskoler, NIFU- rapport 10/98.
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noe som også kom til uttrykk i Norgesnettets tanke om stordrifts-
fordeler og en konsentrasjon av forskningsinnsatsen.

Et og et halvt år senere vedtok Stortinget den nye fellesloven for universiteter
og høgskoler. I denne loven ble det slått fast at institusjonene i universitets- og
høgskolesektoren skal drive med utdanning basert på det beste innenfor for-
skning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, og at det skal
utføres forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsar-
beid også ved de statlige høgskolene (se § 2, pkt. 1 og 2).

Det er grunn til å merke seg at loven ikke bare snakker om forskning, men
også om faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det kan imidlertid ikke være
noen tvil om at myndighetene etter dette ønsket at undervisningen ved de
statlige høgskolene i en eller annen form skulle være forskningsbasert.
Mange av de statlige høgskolene hadde da også lenge drevet med forskning.
Dette gjaldt spesielt de av de som tok opp i seg tidligere distriktshøgskoler.

FoU-virksomheten ved de statlige høgskolene er i sterk grad preget av
utviklingsarbeid, og en del av virksomheten ligger i grenselandet mot det
mange vil kalle utredningsarbeid. I en undersøkelse av forskningen og andre
faglige aktiviteter i de statlige høgskolene fra 1997 161 påpekes det at bruken
av FoU-begrepet varierer i praksis. En del av fagenhetene og de ansatte regner
også ulike former for utredningsarbeid, forsøksvirksomhet, pedagogisk og
kunstnerisk utviklingsarbeid og andre faglige aktiviteter som FoU. Dette kan
blant annet skyldes ønsker om å få definert eget arbeid inn under ulike FoU-
satsninger, ønske om å oppnå større faglig status eller en oppfølging av lovens
likestilling av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Disse
«grenselandsaktivitetene» er imidlertid av så beskjedent omfang at de ikke gir
noen større utslag på statistikken.

Et flertall av studietilbudene ved disse høgskolene er langt mer yrkes-
rettet enn universitetsstudiene. De er også gjerne mer kortvarige. Det er der-
for også naturlig at FoU-virksomheten er mer praktisk og handlingsrettet enn
den tilsvarende virksomheten ved universitetene. Dermed kan det være van-
skelig å trekke et klart skille mot definisjonens krav om at FoU må inneholde
et klart element av nyskapning.

Kilde: NIFU

161.Jan Are Remme m.fl.: «Forskning og andre faglige aktivitetar i statlege høgskular i 1995: 
Tidsbruk, utgifter, finansiering og profil.» NIFU skriftserie 23/97.

Tabell 8.8: Fordeling av FoU o.l. blant fagpersonalet ved de statlige høgskolene. Pst. 1997/98

Grunnforskning 22

Anvendt forskning 28

Utredning 8

Kunstnerisk utviklingsarbeid 3

Forsøksvirksomhet 5

Annet 7
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Det finnes ingen klare retningslinjer for hvor mye av sin tid det faglige per-
sonalet ved de statlige høgskolene kan bruke på FoU. I praksis er det derfor
høgskolene selv som bestemmer hvor mye tid den enkelte kan bruke på slik
virksomhet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet foreslo i St.meld.
nr. 40 (1990-91) at en ved de regionale høgskolene skulle kunne bruke 75 pst.
av arbeidstiden til undervisning og 25 pst. til forskning. Stortinget gikk ikke
med på en slik fordeling, men understreket at en som et minimum måtte
opprettholde dagens nivå og eventuelt styrke forskningsaktiviteten ved insti-
tusjonene. 162

I 1997 brukte personalet med høgskolelektorkompetanse eller høyere 69
pst. av den totale arbeidstiden til undervisning og undervisningsrelatert virk-
somhet i gjennomsnitt, mens 20 pst. ble brukt på forskning, utviklingsarbeid,
utredningsvirksomhet, forsøksvirksomhet eller liknende i 1997. Vel 80 pst. av
dette personalet oppgav et de hadde utøvd slik virksomhet.

Det er imidlertid store forskjeller mellom individer, stillingsgrupper,
utdanninger og høgskoler. Mens en tredjedel brukte mindre enn 10 pst. av
arbeidstiden til FoU o.l., brukte en like stor andel minst 25 pst.. Forskjellene
skyldes i stor grad ulik fagprofil. Ved enkelte av profesjonshøgskolene oppgav
over 40 pst. at de ikke brukte tid til slike aktiviteter, mens ved høgskoler med
stort innslag av tidligere distriktshøgskolefag oppgav nærmere halvparten at
de brukte mer enn 40 pst. av tiden til FoU og liknende. Dette viser klart at det
er vanskelig å gi en bedømmelse av FoU-virksomheten ved de statlige høg-
skolene som kan gjelde generelt for alle fagmiljøene. 163

Doktorgradsandelen blant det faste fagpersonalet (med kompetansen
høgskolelektor eller høyere) ved de statlige høgskolene er lav sammenliknet
med tilsvarende andel for det faste vitenskapelige personalet ved univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene: 10 pst. (1997) mot henholdsvis 60
og 44 pst. (1995).

NIFU har sett på den formelle kompetansen hos de faglig ansatte ved de
statlige høgskolene. Her framgår det at uansett hvilken indikator man ser på,
har helsefag den laveste kompetanseprofilen sammenliknet med de øvrige
fagområdene. I den andre enden av skalaen finner man teknisk-naturviten-
skapelige og teknologiske fag.

Sykepleie/helsefag har satset bevisst på å heve den formelle kompetansen
blant fagpersonalet. Like fullt synes det som at disse fagene taper terreng i for-
hold til de andre når det gjelder personalets formelle kompetanse. NIFU påpe-
ker at i og med at belønningssystemet i den nye stillingsstrukturen for univer-
siteter og høgskoler er så sterkt knyttet opp mot vitenskapelig og akademisk
meritering, har det blitt en økt satsing på doktorgradskvalifisering av faglig til-
satte. I tillegg stilles det høyere krav ved rekruttering av nytt fagpersonale,
samtidig som det opprettes nye stillinger på høyeste nivå.

Yrkesutdanningene i sykepleie og helsefag, og til en viss grad også
ingeniørutdanningene, må skaffe seg kvalifiserte høgskolelærere og høg-
skolelektorer før de kan begynne å kvalifisere fagtilsatte til såkalt førstestill-
ingsnivå. Generelt blir dermed det formelle kompetansegapet mellom profes-
jonstutdanningene opprettholdt. 164

162.Innst. S. nr. 230 (1990-91).
163.Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin: FoU ved statlige høgskoler, NIFU- rapport 10/98.
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Det synes å ligge en del uforløste problemer bak de statlige høgskolenes
satsing på forskning, utvikling og doktorgradsutdanning. På den ene siden
krever kunnskapssamfunnet at institusjonene for høgre utdanning skal gi stu-
dentene oppdatert, avansert kunnskap, noe som skulle tilsi at undervisningen
i en eller annen forstand burde være forskningsbasert, og at de fast ansatte
burde ha et så høyt utdanningsnivå som mulig. At de statlige høgskolene har
en felles stillingsstruktur med universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene, legger også opp til det, ettersom det er forskning og publisering som
er mest gir størst uttelling karrieremessig innenfor denne stillingsstrukturen.

Ettersom studietilbudene ved de statlige høgskolene er likestilt med de til-
budene universitetene og de vitenskapelige høgskolene gir, og studentene
skal kunne bevege seg fritt fra én institusjonstype til en annen, kan det også
argumenteres for at undervisningen bør være på samme nivå som ved univer-
sitetene, og at lærerne derfor bør ha like høy kompetanse.

Andre, både innenfor og utenfor de statlige høgskolene, viser til at mange
av utdanningstilbudene innenfor de statlige høgskolene kommer fra en helt
annen utdanningstradisjon enn den akademisk pregede og forskningsorien-
terte undervisningen som finner sted ved universitetene. Disse hevder at de
yrkesrettede utdanningene i deler av den statlige høgskolesektoren er og bør
være langt mer praktisk rettet enn utdanningene ved universitetene. Man må
ikke ha forskerkompetanse for å bli en god sykepleier eller ingeniør, og man
må heller ikke drive med utstrakt forskning for å undervise disse studentene,
hevder de. Ved de tidligere distriktshøgskoleutdanningene legger man rikti-
gnok stor vekt på forskningskompetanse, men ved de andre utdanningene leg-
ger man i praksis forsatt større vekt på praksiserfaring og pedagogiske kvali-
fikasjoner.

En grunn til at for eksempel de pedagogiske fagmiljøene har forsøkt å
utvide FoU-begrepet til også å omfatte ulike former for praksis, utviklings- og
utredningsarbeid, er nettopp ønsket om å verdsette andre kvalifikasjoner enn
de tradisjonelt forskningsorienterte. Innføringen av førstelektorstillingen er
ment å ivareta behovet for personale med praktisk profesjons- og livserfaring,
men som mangler forskningskompetanse.

Rektor ved Høgskolen i Oslo ga i 1996 sterkt uttrykk for at forskningsplik-
ten ved høgskolene fortsatt burde være institusjonell og ikke individuell:

«Utdanningen av fysioterapeuter, reseptarer, sykepleiere, bioingeniør-
er og liknende dreier seg ikke bare om faglige kunnskaper, men også
om ferdigheter som må trenes inn i løpet av utdanningstida. Et krav om
at alle høgskolelektorer skal forske vil gjøre det umulig for høgskolene
å differensiere kravene til sitt personale - slik at noen kan spesialisere
seg på utøvelse av yrkesferdighetene og nærhet til yrkesfeltet, mens
andre kan undervise i basisdisiplinene og drive FoU-virksomhet knyt-
tet til dette. Akademiseringen av profesjonsutdanningene bør ikke
drives så langt at den svekker disse utdanningenes mulighet til å le-
vere kandidater som er i stand til å fungere i de viktige jobbene de skal
ut i, for eksempel i helse- og sosialsektoren.» 165

164.Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin: FoU ved statlige høgskoler, NIFU- rapport 10/98.
165.S. Stjernø: «Forskning en institusjonell, ikke en individuell plikt,»  Forskerforum,. 2/96. 

Her sitert etter Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin:  FoU ved statlige høgskoler, NIFU- rap-
port 10/98, s. 124.
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Til dette kan det innvendes at også universitetene har en rekke profesjons-
studier, herunder jus, medisin, psykologi og sosialøkonomi. Disse er definitivt
forankret i utstrakt grunnleggende forskning, men har også elementer av
yrkesrettet ferdighetstrening. I denne utredningen følges derfor den terminol-
ogien som er brukt i den nåværende lov om universiteter og høgskoler, der
man skiller mellom yrkesutdanninger og profesjonsutdanninger som leder
fram mot grader. Med yrkesutdanninger menes da fast organiserte yrkesret-
tede grunnutdanninger som ikke leder fram til en grad. Med profesjonsutdan-
ninger menes frie yrkesrettede fagstudier som leder fram til en grad.

Det er også en rent økonomisk dimensjon knyttet til forskningens plass
ved de statlige høgskolene. Ønsker man å gi alle de ansatte like muligheter for
å drive med egen forskning, ville det kreve en sterk økning i finansieringen.

Institusjonene setter i dag av selv betydelige beløp til slik aktivitet, men de
har ikke midler til å utøve FoU på samme måte som universitetene og de viten-
skapelige høgskolene. Mange er bekymret for at denne formen for «akade-
misk drift» - det vil si at de faglig ansatte ved de statlige høgskolene i økende
grad ønsker eller blir presset til å oppnå forskerkompetanse og drive med
egen forskning - vil føre til at de offentlige forskningsmidlene vil bli smurt for
tynt ut over FoU-miljøene, og at dette også kan være med på å svekke univer-
sitetenes og de vitenskapelige høgskolenes FoU-innsats. Det påpekes gjerne
i den sammenhengen at forskningsmiljøene og støtteapparatet (boksam-
linger, vitenskapelig utstyr etc.) må være av en viss størrelse for å kunne
utføre forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet, og at en sterk satsing på
FoU ved de statlige høgskolene vil måtte føre til overføringer av midler fra uni-
versitetene og de vitenskapelige høgskolene. Dette kan være i strid med
ønsket om å satse på spissmiljøer av høy kvalitet.

På den annen side kan man vise til at de statlige høgskolene omfatter et
mangfold av ulike fagmiljøer. Innenfor en del fagområder har enkelte av de
statlige høgskolene forskningsmiljøer som klart kan måle seg med univer-
sitetenes. Derfor er da også noen få av dem tildelt retten til å tildele doktor-
grad. Det kan argumenteres for at man bør skille mellom disse miljøene og
mer yrkesrettede tilbud ved samme eller andre institusjoner, og at de statlige
høgskolene bør kunne satse sterkt på forskning og utvikling på enkelte
områder, på andre ikke.

Høgskolenes FoU og nyskaping i nærings-, samfunns- og kulturliv
Som vist ovenfor legger moderne innovasjonsteori og forskning om forskning
vekt på samvirket mellom kunnskapsinstitusjonene og bedrifter og institus-
joner i samfunnslivet. I næringslivet er for eksempel innovasjon og nyskaping
ofte et resultat av et fruktbart samspill mellom bedrifter og universiteter og
høgskoler. Det er kunnskap som utvikles gjennom løsning av komplekse
problemer som ofte går på tvers av disiplingrensene og hvor lærestedet er en
aktør i samhandling med andre faglig sterke aktører utenfor det akademiske
miljø.

Ettersom en betydelig del av virksomheten ved de statlige høgskolene er
yrkesrettet, har flere av dem opparbeidet seg erfaring innenfor anvendt for-
skning og utvikling i samarbeid med bedrifter og institusjoner utenfor univer-
sitets- og høgskolesektoren. Denne utviklingen har vært stimulert av Norges
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forskningsråd og SND - blant annet gjennom det såkalte FORNY-programmet.
Et av siktemålene med den rådende politikken på området er å stimulere til
næringsutvikling innenfor det som kalles regionale innovasjonssystemer og
lokale næringsklynger, det vil si lokale nettverk av bedrifter, offentlige insti-
tusjoner og kunnskapsinstitusjoner som bidrar til utviklingen av en bestemt
næring eller næringsgren. Eksempler på slike regionale klynger er petroleum-
sindustrien i Rogaland og møbelindustrien på Sunnmøre.

De fleste høgskolene har tett og nær kontakt til sin region. Denne
lokalkunnskapen kan brukes aktivt i arbeidet for å utvikle det lokale
næringslivet og for å løse ulike samfunnsmessige problemer i regionen. Den
regionale tilknytningen vil også kunne være av betydning innenfor forskning
og utvikling i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Høgskolene har imidlertid også en viktig nasjonal rolle. Flere høgskoler
underviser disiplinorienterte fag og alle høgskolene har ansvar for en eller
flere yrkesutdanninger: lærerutdanninger, helsefagutdanninger, ingeniørut-
danninger og økonomisk-administrative utdanninger. Det kan knytte seg
behov for forskning og utvikling til alle disse utdanningene. Dette kan gjelde
alt fra en systematisk og kritisk refleksjon over den enkelte yrkesutdanning til
konkrete kunnskapsbehov innenfor den enkelte utdanning eller yrke. Samfun-
net har dessuten et overordnet behov for oppdatert kunnskap og viten om vik-
tige områder som skole- og helse.

Stortinget om forskningen ved de statlige høgskolene
I Innst. S. nr.110 (1999-2000)  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningsko-
miteen om forskning ved et tidsskille påpeker flertallet i kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen at de statlige høgskolene må styrke sin forskningsinnsats
på områder der de har spesielle forutsetninger og oppgaver. Dette omfatter
også ifølge flertallet grunnforskning der det er etablert faglig sterke miljøer
som ikke er sårbare på grunn av avhengighet av enkeltpersoner. Flertallet er
også enig i at statlige høgskoler kan gis rett til å tildele doktorgrad på områder
der institusjonen står faglig sterkt.

8.3.3 Forskningsbasert undervisning

Innledning
Det er bred enighet om at det bør være nær kontakt mellom forskning og
undervisning når det gjelder utdanning på høgre nivå. Studentene skal gis
innsikt i - og lære å mestre- kunnskap på et avansert nivå. De skal være oppda-
tert om den nyeste utviklingen på eget fagfelt, noe som i praksis medfører at
de også må lære om de nyeste forskningsresultatene på eget fagområde. De
skal videre lære hvor de kan finne slik kunnskap, og i en viss utstrekning også
hvordan de kan ta den i bruk.

Det synes også å være en allmenn erfaring at vitenskapelig praksis bedrer
studentenes og lærernes evne til å ta til seg forskning. Forskningsresultater
bør være mer enn løsrevne fakta. De er en del av en omfattende kultur og his-
torie som omfatter tidligere forskning, vitenskapelige metoder og en mer eller
mindre bevisst oppfatning av hva den vitenskapelige praksis egentlig går ut
på. Mennesker som har forsket selv, vil lettere kunne vurdere annen forskn-
ing med et kritisk blikk.
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Det er blant annet dette som har ført til at mange hevder at all undervisn-
ing i denne sektor bør være «forskningsbasert». Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet forutsetter i dag at det ved universitetene og de viten-
skapelige høgskolene skal være en lik fordeling mellom forskning og under-
visning. Fordelingen gjelder på årsbasis og for virksomheten som helhet. Det
administrative arbeidet kommer i tillegg (se St.meld. nr. 40 (1990-91),  Fra vis-
jon til virke). Stortinget har motsatt seg en tilsvarende fordeling for de statlige
høgskolene. Ved forhandlinger om «Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår»
våren 1992 la man imidlertid til grunn at forskningsandelen ved regionale høg-
skoler og andre statlige høgskoler som et minimum skulle opprettholdes på
det daværende nivået og med mulighet for videreutvikling.

Boks 8.1 Den individuelle retten til å utøve forskning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-93/92 av 4.
desember 1992 «Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og
forskerstillinger ved universitetene og høgskolene» tar for seg fordelingen av
undervisnings- og forskningsoppgavene ved institusjonene.

I punkt 3 om fordeling av arbeidsplikter på de enkelte arbeidstakerne
innenfor ordinær arbeidstid heter det:

«Fordelingen av arbeidsoppgaver, herunder tid til forskning, innenfor
arbeidstiden skjer i henhold til Hovedavtalen for statens arbeidstakere, uten
at det fastsettes kvoter for hvor stor del av arbeidstiden den enkelte tilsatte til
enhver tid skal bruke til de ulike oppgavene. Oppgavene bør fordeles med
utgangspunkt i den enkelte medarbeiders særlige forutsetninger. Oppgavene
kan variere over tid. Dette innebærer at noen arbeidstakere i perioder bruker
en større del av sin arbeidstid til undervisning, mens det i andre perioder leg-
ges større vekt på forskning og faglig utvikling eller administrasjon.»I rund-
skrivet vises det likevel til et referat fra møter mellom departementet og organ-
isasjonene, der det blant annet heter:

«Når det gjelder forskningsandelen ved universiteter og de vitenskapelige
høgskoler skal forskningsandelen som hovedregel være like stor som under-
visningsandelen, men for den enkelte kan dette endres når forskningsplikten
ikke oppfylles, eller man er kommet fram til en annen fordeling.»På møtet
hadde imidlertid Forskerforbundets representant gitt uttrykk for at

«...det er et hovedprinsipp ved norske universiteter at samtlige lærere skal
drive aktiv forskningsvirksomhet og at det overhodet ikke kan reises tvil om
at retten til å drive forskning av om lag samme omfang som undervisning til-
ligger hver enkelt vitenskapelig ansatt.

...Forskerforbundet er innforstått med prinsippet om at om lag halvparten
av tiden til forskning og halvparten til undervisning praktiseres på en fornuftig
måte. Det vil være nødvendig å se fordelingen på årsbasis og ta hensyn til at
den enkelte ansatte etter avtale kan ta mer undervisning i en periode mot å
kunne konsentrere seg om forskning i en annen periode...»På møtet uttalte
departementets representanter at fordelingen av arbeidsplikter innenfor
ordinær arbeidstid er drøftingsgjenstand etter Hovedavtalen. Etter hove-
davtalen skal slike drøftinger finne sted ved den enkelte virksomhet.
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De statlige høgskolene har imidlertid som vist ovenfor røtter i andre
tradisjoner. Institusjoner som distriktshøgskolene, lærerhøgskolene, syke-
pleierhøgskolene og ingeniørhøgskolene ga yrkesrettede utdanninger, der
elevene eller studentene skulle tilføres den kunnskap de trengte for å mestre
sitt praktiske virke. Man forutsatte for så vidt at denne kunnskapen skulle
danne grunnlag for videre læring i arbeidslivet, men tanken var ikke at studen-
tene skulle forske selv under sine korte, yrkesrettede studier.

I dag er det dem som tolker universitets- og høgskoleloven i den retning
at også de ansatte ved de statlige høgskolene bør drive med utstrakt forskn-
ing. Gitt at studentene kan kombinere fag fra høgskoler og universiteter, må
man forutsette at kvaliteten på undervisningen er like god ved alle institus-
jonene, hevder disse. Da må undervisningen være forskningsbasert.

Andre vil innvende at utdanningene ved mange av de statlige høgskolene
skal dekke andre behov enn universitetsutdanningene. Det er riktig at det vil
være behov for fagpersonell med forskningserfaring og bred akademisk
utdanning. Men det vil også være behov for mennesker med en mer praktisk,
yrkesrettet utdanning.

Enkelte vil hevde at skillet mellom universiteter og vitenskapelige høg-
skoler på den ene siden og statlige høgskoler på den andre representerte en
rasjonell arbeidsdeling i det norske kunnskapssystemet, og at den såkalte
«akademiske driften» er i ferd med å ødelegge denne.

Forholdet kompliseres ytterligere ved at mange har en uklar oppfatning av
hva man skal mene med «forskningsbasert». I dagligtale dekker gjerne
begrepet både forskning og utviklingsarbeid, det statistikerne kaller FoU. 166

I universitetsmiljøene følger imidlertid mange av forskerne et sterkt behov for
å forsvare grunnforskningens plass ved institusjonene. Dette kan ha fått
mange til å knytte begrepet «forskningsbasert» til fri forskerinitiert grunnfor-
skning. Hvis det først og framst er denne typen forskning som gir status og
anerkjennelse i universitets- og høgskolemiljøene, er det ikke så rart at høg-
skoleansatte også ønsker å drive med slik forskning. Mange av de universitet-
sansattes sterke vektlegging av behovet for undervisning basert på grunnfor-
skning, kan med andre ord ha vært med på å forsterke den utviklingen de selv
ikke ønsker, nemlig en spredning av forskningsmidlene på for mange miljøer.

166.OECD definerer forskning og utviklingsarbeid (FoU) som «virksomhet av original kar-
akter som utføres systematisk for å øke fondet av viten og for å bruke denne viten til å 
finne nye anvendelser». FoU omfatter:  Grunnforskning: Eksperimentell og teoretisk virk-
somhet som primært utføres for å erverve ny viten om grunnlaget for fenomener og 
observasjoner uten sikte på særskilte praktiske mål eller anvendelser.  Anvendt forskn-
ing:Virksomhet av original karakter for å e rverve ny viten, først og fremst rettet mot 
bestemte praktiske mål eller anvendelser.  Utviklingsarbeid:Systematisk arbeid som anv-
ender eksisterende kunnskap, og som er rettet mot å framstille nye materialer, produkter 
og gjenstander, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester eller å forbedre dem som 
allerede eksisterer.
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Forståelsen av begrepet «forskningsbasert undervisning»
Begrepet forskningsbasert undervisning er nært knyttet opp mot det gamle
«Humboldtske» universitetsidealet fra begynnelsen på 1800-tallet. En av
hovedtesene til Wilhelm von Humboldt var nemlig betydningen av «enheten
mellom forskning og egen undervisning». Læreren skal trekke eleven inn i sin
egen forskning og på den måten framelske vedkommendes evne til undring
og utforskning. Målet for læringsprosessen er derfor like mye personlig
utvikling og «dannelse» som det er formidling av faktakunnskap og evne til
praktisk yrkesutøvelse. 167

Det er grunn til å merke seg at selv om den forskningsbaserte undervis-
ningen ble liggende til grunn for de klassiske universitetene av den Humbold-
tske typen, forble store deler av den «høyere» utdanningen dominert av prak-
tisk yrkesforberedelse. Inntil ca. 1870 var Tyskland det eneste landet der stu-
denter kunne få forskeropplæring ved universitetene. Ved universitetet i Oslo
ble forskning en selvstendig del av virksomheten først på 1900-tallet. Univer-
sitetet var primært en institusjon for utdanning av embetsmenn, og da primært
teologer, jurister, humanister og medisinere.

Parallelt med universitetene opprettet dessuten en rekke land mer yrkes-
rettede  colleges eller  Fachhochschulen,ikke sjelden som en oppgradering av
praktiske yrkesskoler. Her drev lærerkreftene i liten grad med egen forskning
og utvikling.

Gradvis har det imidlertid festet seg en forståelse om at høgre utdanning
ideelt sett bør være forskningsbasert i en eller annen forstand. Hernes-utval-
get slo fast at kjennetegnet ved høgre utdanning er at den er forskningsbasert,
det vil si at den bygger på vitenskapelig innvunnet innsikt. 168

I forarbeidene til lov om universiteter og høgskoler av 1995, NOU 1993: 24,
slo Bernt-utvalget fast at hele det norske høgre utdanningssystemet burde
være karakterisert av at undervisningen var forskningsbasert og utført av for-
skningskompetente og forskningsutførende personer. Utvalget mente imid-
lertid at det er urealistisk å tro at alle tilsatte i høgskolesystemet vil ha forskn-
ingskompetanse i nær framtid. Kravet om forskningsbasert undervisning
måtte derfor knyttes til institusjonen, ikke til den enkelte lærer.

Det danske Center for kvalitetsudvikling og evaluering av de
videregående uddannelser påpeker i et notat at det ikke eksisterer noen enty-
dig oppfatning av hva som menes med «forskningsbasert undervisning». 169

Senteret lister opp følgende hovedtyper:
1. Studentene blir undervist av en forsker i dennes egen forskning.
2. Studentene blir undervist av forskere, men ikke nødvendigvis i undervise-

rens egen forskning.
3. Studentene blir undervist på en institusjon der det blir forsket. Her er det

ikke nødvendig at studenten blir undervist av en som forsker selv.
4. Pensum er helt eller delvis sammensatt av materiale som er eller bygger

på videreformidling av forskning. Forskningsresultatene skal være oppda-
terte.

167.Berit Hyllseth: «Forskningsbasert  undervisning», Notat til Norgesnettrådet, februar 
2000.

168.NOU 1988: 28 Med viten og vilje, s. 89.
169.Hvor er forskerne? Evalueringscenteret, København, august 1998.
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5. Forskerne underviser ikke direkte, men har ansvar for koordinering og til-
syn med deltidslærernes undervisning. 170

En definisjon basert på innholdet i pensum er vanskelig, ettersom det da ikke
blir noe klart skille mellom forskningsbasert undervisning og annen undervis-
ning. Den strengeste definisjonen av forskningsbasert undervisning, nemlig
at læreren kun skal undervise på områder der vedkommende selv driver med
aktiv forskning, er heller ikke realistisk, i hvert fall ikke på lavere grads nivå.
Man må regne med at personalet gir undervisning på felter og i emner der de
selv ikke har drevet med forskning.

Man kan imidlertid argumentere for et en lærer som underviser studenter
i å forske, selv må drive forskning og kjenne de vitenskapelige metoder og
arbeidsmåter. Denne siste tolkningen legger vekt på læringsaspektet ved den
forskningsbaserte undervisningen, og kjennetegnes ved at studentene lærer
faget gjennom å bruke forskningens teorier og metoder.

Det er imidlertid bare er en del av den høgre utdanningen som har som
siktemål å utdanne forskere. Mange av utdanningstilbudene er primært av
yrkesforberedende art. Det gjelder også i en viss grad noen av universitetsstu-
diene. Det kan riktignok hevdes at også disse studentene bør ha en generell
innsikt i forskningens metoder og tenkemåte, blant annet fordi kunnskapssa-
mfunnet verdsetter analytiske evner, men det er ikke umiddelbart gitt at den
som underviser, er nødt til å forske selv for å kunne formidle dette.

Mange har motsatt seg den akademiseringen som idealet om forsknings-
basert undervisning synes å føre med seg. Selv om universitetstradisjonen har
røtter i idealer om dannelse og læring gjennom praksis, kan undervisningen
lett få et rent teoretisk preg. Denne teoretiske innretningen kan komme i
veien for mange av de mer yrkesrettede studienes mer praktiske innretning,
mener mange. Begrepet erfaringsbasert kunnskap er oppstått som en kritikk
mot tanken om at all læring, også praktisk problemløsning, må bygge på et
tradisjonelt kunnskapsgrunnlag. I denne konteksten vurderes læring gjen-
nom praksis og arbeid som like verdifullt som tilegnelse av teoretisk
kunnskap.

Det synes å være bred enighet om at tanken om forskningsbasert under-
visning har mye for seg, og at den nære koblingen mellom forskning og under-
visning som man ser ved universitetene, er meget verdifull. Spørsmålet er om
man bør træ dette idealet ned over alle former for høgre utdanning. Det kan i
hvert fall være mye som taler for at man bør utvikle en nyansert forståelse av
hva forskningsbasert undervisning bør være, om idealet skal gjøres gjeldende
for alle utdanningstilbud i denne sektoren. Det er flere grunner til dette:

For det første finnes det en rekke yrkesrettede utdanningstilbud der en for
sterk forskningsorientering kan gå ut over formidlingen av praktisk
yrkeserfaring.

170.Forskerforbundet viser til følgende definisjon: «Forskningsbasert undervisning foregår 
når forskere underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når 
deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisnin-
gen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling av gammel kunnskap, av ny 
anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp er blitt kjent. Begrepet 
omfatter også veiledning innen forskerens fag.» Forskerforbundets skriftsserie, septem-
ber 1997.
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For det andre er det liten grunn til å tro at det norske samfunnet vil være
i stand til å finansiere en FoU-innsats som tilsa at alle de faglig ansatte ved alle
universiteter og høgskoler skulle kunne forske like mye.

For det tredje er det grunn til å anta at deler av undervisningen godt kan
ha en nær kobling til forskning og utvikling, selv om den ansatte ikke forsker
selv. Man må ikke ha doktorgrad for å ha innsikt i forskningens kultur og
metoder. Det er riktignok en fordel om man forsker selv hvis man ønsker å
holde seg orientert om den siste utviklingen innenfor eget fagfelt, men ikke
noen absolutt nødvendighet. Universiteter og høgskoler over hele verden har
lenge brukt lærere og lektorer som ikke forsker i undervisningen av stu-
denter, spesielt på lavere grads nivå.

Skal man sikre undervisningens kvalitet er det imidlertid en forutsetning
at disse på en eller annen måte kommer i inngrep med forskningen på eget
fagområde, gjennom litteraturstudier, kurs, utredningsarbeid eller nærkon-
takt med relevante forskningsmiljøer. Man kan også forestille seg løsninger
der de ansatte bruker lengre perioder av sin karriere til undervisning, avløst
av perioder med forskning.

Det er derfor grunn til å vurdere om man bør operere med en utvidet
forståelse av begrepet «forskningsbasert undervisning», der man ikke for-
langer at alle som underviser skal forske selv, men - for eksempel - i stedet
forutsetter at vedkommende har en viss forskningserfaring (for eksempel på
hovedfagsnivå), at vedkommende har god kjennskap til forskningens kultur
og de vitenskapelige metoder, og ellers er godt orientert om utviklingen
innenfor eget fagfelt. En slik forståelse vil rime med ønsket om å heve høg-
skolelærernes kompetanse opp på et høgre nivå, men vil samtidig gjøre det
mulig å unngå standardisering, for eksempel et krav om at alle må ha doktor-
grad.

En slik forståelse vil også gi økt fleksibilitet for universitetene og de viten-
skapelige høgskolene, idet man vil kunne gjøre større bruk av rene undervis-
ningsstillinger. Dette vil i så fall representere en videreføring av dagens bruk
av hjelpelærere. Dette vil også gjøre det mulig å skjerme de beste forskerne
mot for store undervisningsoppgaver i perioder der det er hensiktsmessig.

Man må i så fall forsøke å unngå at det blir for stor avstand mellom forskn-
ing og undervisning. Studentene bør komme i nær kontakt med undervisere
som forsker selv, og forskerne har normalt stort utbytte av samspillet med
kritiske og nysgjerrige studenter. Det kan derfor argumenteres for at de rene
forskerstillingene bør være unntaket, ikke regelen, og at de ansatte bare bør
ha slike stillinger i kortere perioder av karrieren.

Boks 8.2 Ny giv for nyskaping

Den 23. mars 1999 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid
med Finansdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet et utvalg som skulle vurdere tiltak for økt privatfinansiering av forskning
og utvikling. Utvalget må ses i sammenheng med Stortingets ønske om å få til
en betydelig økning i landets samlede FoU-investeringer. Utvalget, som ble
ledet av professor Arild Hervik, leverte sin innstilling den 8. mars 2000.
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I NOU 2000: 7 Ny giv for nyskaping påpekes det at norsk forskning bør
styrkes på bred front ( både i bedrifter, i instituttsektoren og ved universiteter
og høgskoler. Samarbeid og utveksling mellom miljøene må styrkes, og
næringslivet må i større grad enn i dag engasjeres i innovativ virksomhet og
forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget påpeker at man må ha et næringsliv
som kan samspille med forskningsmiljøene ( og bedrifter og forskningsmil-
jøer som evner å fange opp og ta i bruk forskningsresultater i utlandet.

Til de viktigste forslagene hører:
– Etablering av en generelt virkende ordning som skal gi alle bedrifter rett

til fradrag for FoU-utgifter i sitt løpende skatteoppgjør. Ordningen er
spesielt tilpasset nyetablerte bedrifter og bedrifter som ikke er i skattepo-
sisjon.

– Økning av offentlig finansierte næringsrettede programmer i Norges for-
skningsråd, (NFR), spesielt brukerstyrte programmer og strategiske uni-
versitetsprogrammer.

– Økning av rammene for Statens nærings- og distriktutviklings-fonds
landsdekkende ordninger (risikolån og bedriftsutviklingstilskudd) for å
stimulere til nyskapning og entreprenørskap.

– Tilrettelegging for forskermobilitet, og at utenlandske forskere kan rek-
rutteres til Norge.

– Økt tilskudd til FORNY-programmet (NFR/SND), som kan bidra til å
styrke forskningsparkene.

Utvalget påpeker at universitets- og høgskolesektoren er av avgjørende betyd-
ning for norske innovasjonssystemer (det vil si de nettverk av bedrifter, insti-
tusjoner og virkemidler som til sammen bidrar til nyskapning i næringslivet),
og understreker at et samlet løft i norsk FoU vil kreve en umiddelbar og
kraftig økning i antall rekrutteringsstillinger til forskning. Utvalget framhever
følgende punkter:
– Det må settes i verk tiltak som kan heve kvalitetsnivået på universitetsfor-

skningen. Konkurransedyktig lønnsnivå og bruk av økonomiske motivas-
jonsfaktorer er etter utvalgets oppfatning et viktig virkemiddel for å øke
kvaliteten i sektoren.

– Det er viktig generelt å styrke universitets- og høgskolesektoren. Et viktig
tiltak er å oppgradere det vitenskapelige utstyret.

– Utvalget tilrår at det umiddelbart settes i verk tiltak for å styrke forsker-
rekrutteringen, og sikre at forskningen kan utøves på et høyt internasjon-
alt nivå.

– Utvalget mener at en økning i rekrutteringen trolig er vanskelig å gjen-
nomføre dersom den forventede økonomiske avkastningen ved å arbeide
innenfor universiteter og høgskoler er vesentlig lavere enn i andre sek-
torer som etterspør same type arbeidskraft.

– Regler og ansettelsesprosedyrer av betydning for rekruttering av uten-
landske forskere bør gjennomgås, slik at forholdene legges enda bedre til
rette enn i dag for internasjonal mobilitet mellom utlandet og Norge.

Utvalget mener at de økonomiske motivasjonsfaktorene bør utformes slik at
både institusjonene og den enkelte forsker belønnes for forskning av høy
kvalitet, og påpeker at en mulighet vil være at lønningene i større grad differ-
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ensieres etter den enkelte forskers produksjon og kvaliteten på forskningen.
Utvalget viser også til at tildelingen av budsjettmidler til universiteter og høg-
skoler kan gjøres avhengig av samlet forskningsproduksjon. Utvalget mener
man bør utrede hvordan forskere kan motiveres til å patentere, samarbeide
med næringslivet og formidle forskningsresultater.

8.3.4 Overordnet politisk styring

Bakgrunn
Bevilgningene til forskning over statsbudsjettet er underlagt politisk styring
av det enkelte departement som tildeler midler. Om lag halvparten av midlene
er rene forskningsbevilgninger som primært er rettet mot forskningsformål.
Resten er bevilgninger som skal tjene flere formål, herunder forskning. Dette
gjelder blant annet grunnbevilgningen til universitetene og høgskolene,
midler til materialanskaffelser i Forsvaret og midler til institusjoner som ikke
primært driver forskning.

Til sammen gir dette et lite oversiktlig system når det gjelder både
omfanget av forskningsinnsatsen og koordineringen av de totale statlige
investeringene. Til sammen bevilges det midler til forskning over om lag 130
kapitler i statsbudsjettet og over samtlige departementers budsjetter. Grun-
nen til denne oppdelte bevilgningsstrukturen er det såkalte sektorprinsippet.
Hvert departement skal ha ansvaret for forskning innenfor sin sektor. I
St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning ved et tidsskille er det regjeringens vurder-
ing at en sektorforankringen for forskningsbevilgningene er...

«avgjørende for å sikre at FoU som verktøy på en fornuftig og effektiv
måte integreres med andre virkemidler med sikte på videreutvikling
og nyskapning innenfor sektorene (...). Det gir også en garanti for et
bredt forskningsmessig engasjement i departementene og bidrar deri-
gjennom til å styrke den samlede FoU- innsatsen».



NOU 2000: 14
Kapittel 8 Frihet med ansvar 258
Figur 8.3 Anslag over statlige bevilgninger til FoU i vedtatt statsbudsjett for 1998. Nettobevilgninger
(ekskl. oppdrag) i mill. kroner

Kilde: NIFU/Statsbudsjettanalysen 1998

Fra mange hold er det blitt hevet at dagens system ikke i tilstrekkelig grad
sikrer politikernes oppmerksomhet mot forskning. Det kan bli vanskelig for
både stortingsrepresentantene og den politiske ledelsen i departementene å
skaffe seg et helhetsbilde over statens samlede forskningsinnsats og fordelin-
gen mellom de ulike samfunnsområdene. Slik kan det bli vanskelig å foreta de
nødvendige prioriteringene.

8.3.5 Dagens system

Innenfor dagens system har forskningsministeren vært ansvarlig for å koordi-
nere regjeringens forskningspolitikk. Han eller hun har normalt vært leder av
regjeringens forskningsutvalg (RFU), et utvalg der alle de forskningstunge
ministrene, samt finansministeren, er medlemmer. Utvalget antar at også den
nåværende regjering vil opprette et regjeringens forskningsutvalg.

Forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
har vært RFUs sekretariat og har ellers også bistått forskningsministeren i
arbeidet med å samkjøre departementenes forskningspolitikk. Avdelingen har
ansvar for koordineringen av forskningspolitikken på tvers av sektorer, fag og
departementsgrenser. Dette stiller store krav til innsikt i hele det forsknings-
politiske saksfeltet, fra anvendt næringsorientert utviklingsarbeid til teoretisk
forskerinitiert grunnforskning. Det store ansvaret tatt i betraktning er avdelin-
gen relativt liten, med kun 20 medarbeidere.

Forskningsavdelingen har også vært sekretariat for Departementenes for-
skningsutvalg (DFU), som er et koordinerende organ på embetsnivå. Til å
hjelpe seg har de Norges forskningsråd, som skal være rådgivende organ for
regjeringen i spørsmål om forskning. Forskningsrådet utfører et omfattende
arbeid når det gjelder innsamling av fakta og analyse av forskningens stilling
i Norge, både på et overordnet nivå og for de enkelte fag- og forskningsom-
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råder. Forskningsrådet gir også konkrete råd når det gjelder forskningspoli-
tikkens organisering og innretning. Rådet ga for eksempel omfattende innspill
til regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av den siste forskningsmeldin-
gen.

8.3.6 Fireårig forskningsmelding og forskningsstatsbudsjett

Norges forskningsråd har tatt opp et forslag om å styrke samordningen av
bevilgninger til forskning ved at regjeringen legger fram en forskningsmeld-
ing og et langtidsbudsjett for forskning i hver stortingsperiode. En slik plan vil
kunne være med på å styrke den forskningspolitiske refleksjonen i departe-
mentene og vil også kunne bidra til mer langsiktighet i planleggingen. Dagens
forskningsstatsbudsjett er strengt tatt ikke noe annet enn summen av de ulike
departementenes egne satsinger på forskning, og det gjelder kun for ett år av
gangen. Ut over dette legges grunnlaget for satsingen på forskning i over-
ordnede dokumenter som Forskningsmeldingen og stortingsmeldinger for de
enkelte sektorene.

Grunnloven og reglene for den statlige budsjettbehandlingen tillater ikke
langtidsbudsjetter som binder Stortingets vedtak for framtidige år. Vinnes det
politisk aksept for det burde det likevel være mulig å utforme langtidsbudsjet-
ter som uttrykker Stortingets og regjeringens  vilje til å oppfylle de forplik-
telsene som budsjettet inneholder, men at man formelt sett tar forbehold om
Stortingets framtidige vedtak på området. Stortinget har da også tidligere
gjort forpliktende vedtak om en opptrapping av innsatsen på bestemte
områder.

Dagens årlige forskningsstatsbudsjett er ikke annet enn summen av de
enkelte departementenes investeringer i forskning og utvikling. Det ville være
enklere for Stortinget å vurdere konsekvensene av den samlede satsingen på
FoU om de fikk presentert ett budsjett som samlet forslagene fra de ulike
departementene. Man kunne vurdere om ikke Stortinget på grunnlag av dette
kunne fatte et samlet bevilgningsvedtak som dekket hele forskningsstatsbud-
sjettet. Det må i så fall vurderes om dette lar seg gjøre innenfor dagens regelv-
erk. Bevilgningsvedtaket måtte i så fall bare gjelde bevilgninger som er
direkte innrettet mot forsknings- og utviklingsformål. En god del av dagens
midler til forskning og utvikling følger nemlig med bevilgninger til andre
formål, der forskningen utgjør en av flere komponenter.

8.3.7 Rådgivende organ tilknyttet Statsministerens kontor

En annen mulig måte å styrke forskningens stilling i regjeringen på vil være å
forankre forskningspolitikken ved Statsministerens kontor. Det har vært
foreslått at regjeringen bør opprette et nytt rådgivende organ som skal vur-
dere forskningspolitiske spørsmål og problemstillinger. For å gi organet poli-
tisk tyngde har det vært foreslått at statsministeren bør lede utvalget.

Det har vært foreslått at utvalget ellers bør bestå av de mest forskning-
stunge ministrene, det vil si dem som i dag deltar i RFU. For å sikre utvalget
et godt inngrep med norsk forskning, kan utvalget også ha med representan-
ter fra de største FoU- institusjonene og de forskningstunge delene av
næringslivet. Man må i så fall også vurdere om man skal ha med representan-
ter for brukerne av forskning og utvikling.
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Et eksempel på et slikt rådgivende organ finnes i Finland. Det er her
opprettet et eget råd på siden av departementsstrukturen som ledes av
statsministeren for å gi regjeringen og de ulike departementene råd om prior-
iteringer og satsning på forskning. Rådet består ellers av industriministeren,
finansministeren, forsknings- og utdanningsministeren, to andre medlemmer
av regjeringen og ti uavhengige medlemmer med bakgrunn fra forskning og
teknologiutvikling. Rådet har også et eget sekretariat. På denne måten er
utforming av strategier for forskning forankret i det politiske lederskapet, og
dermed gitt politisk oppmerksomhet. Deltakelsen av eksterne krefter gir også
organet stor politisk legitimitet.

I det framtidige forskningssystemet forventes det at institusjonene for
høgre utdanning deltar i samfunnsdebatten som forskningsstrategiske
aktører. Dette kan tale for at de høgre utdanningsinstitusjonene bør få utøve
en klarere innflytelse på nasjonalt forskningspolitisk nivå, og i større grad
også inkluderes i utformingen av de prioriteringene som angår det norske for-
skningssystemet. De vil i så fall i større grad enn nå være likestilt med Norges
forskningsråd, som i dag har en sentral posisjon som rådgiver for regjeringen
i forskningsspørsmål. En deltakelse i råd lik det finske vil kunne sikre en slik
innflytelse.

På den annen side kan man hevde at det er kunstig å sette opp et slikt
skille mellom Forskningsrådet og institusjonene for høgre utdanning. Det sit-
ter en rekke forskere fra sektoren i Forskningsrådets styrende organer, og
disse har anledning til å påvirke de rådene som rådet gir. Hensikten med For-
skningsrådet er å få til et helhetlig syn på norsk forskning, der man både tar
hensyn til institusjonenes og samfunnets behov og ser alle typer FoU i sam-
menheng, fra universitetenes grunnforskning til bedriftenes utviklingsarbeid.
Skal det nye rådgivende organet ha forskningspolitisk legitimitet, må også det
ha representanter fra brukergrupper og andre forskningsmiljøer. Represen-
tantene fra universitets og høgskolesektoren vil derfor lett befinne seg i
samme situasjon der som de gjør i Forskningsrådet.

Det kan være grunner til at RFU eller det nye organet bør være ledet av
statsministeren. Det vil gi organet større tyngde, og det vil bidra til at statsmin-
isteren og Statsministerens kontor blir mer bevisst forskningspolitiske prob-
lemstillinger. Statsministeren vil også få et større eierforhold til forsknings-
politikken.

Statsministerens nærvær vil imidlertid ikke med nødvendighet gi organet
større makt og innflytelse. Ingen av regjeringens utvalg har formell beslut-
ningsmyndighet, og heller ikke dette organet vil kunne fatte vedtak om
strategi eler bevilgninger. Statsministeren vil ofte forsøke å beholde en nøytral
posisjon i slike spørsmål, for på den måten å skaffe seg større handlings- og
forhandlingsrom når viktige vedtak skal fattes i regjeringen. Det er imidlertid
god grunn til å tro at vedkommende vil bli bedre orientert om forskningspoli-
tiske spørsmål, og at dette også kan komme til å påvirke hans eller hennes
holdninger på dette området.

Det er grunn til å understreke at regjeringens forskningsutvalgs styrke
kan være at statsrådene kan drøfte strategi og budsjettpolitikk for lukkede
dører. Dette kan gi en mer åpenhjertig debatt enn om det skulle være eksterne
medlemmer til stede.
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Det er liten grunn til å tro at regjeringen vil ha to forskningspolitiske
organer med disse ministrene som medlemmer. Hvis man oppretter et nytt
organ med ekstern representasjon vil følgelig forskningsministeren miste sitt
viktigste redskap for forskningspolitisk koordinering. Dette kan tale for at det
nye organet ikke bør ha andre regjeringsmedlemmer enn statsministeren og
forskningsministeren og at RFU bør opprettholdes i dagens form.

Statssekretær for forskning
FoU-politikken har fått en økende betydning. Koordineringen av dette poli-
tikkområdet er tillagt Kirke-, utdannings- og forskningsministeren, en statsråd
med en svært bred portefølje. Dette kan tilsi at regjeringene bør oppnevne en
egen statssekretær for FoU-politikk, som kan være med på å koordinere poli-
tikkutformingen internt i departementet og bistå statsråden i forskningspoli-
tiske saker.

8.3.8 Et styrket forskningsfond

Stortinget vedtok høsten 1998 å be regjeringen framme et forslag om å
opprette et Norges forskningsfond, basert på midler fra et eventuelt salg av
aksjer. Fondet for forskning og nyskaping ble opprettet 1. juli 1999 med en
fondskapital på 3 mrd. kroner. 171 Den forrige regjeringen varslet i statsbuds-
jettet for år 2000 at den tok sikte på å øke fondskapitalen med 1 mrd. kroner i
løpet av dette året. Fondet skulle bidra til å realisere ambisjonene om å øke for-
skningsinnsatsen og bidra til å sette ut i livet prioriteringer på et overordnet
politisk nivå. Under behandlingen av Forskningsmeldingen gikk flertallet i
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget inn for at fondet bør få
en forvaltningskapital på 10 til 15 mrd. kroner i løpet av femårsperioden. 172

En fondskapital på 15 mrd. kroner vil gi en avkastning på rundt 900 millioner
kroner årlig. 173

Forskningsfondet skal være en supplerende mekanisme som skal tjene
formål som normalt ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt gjennom de ordinære
bevilgningene over statsbudsjettet. Det skal for det første være mer tålmodig
og langsiktig enn de årlige budsjettene og derigjennom bidra til å styrke den
langsiktige, grunnleggende forskningen. Det skal for det andre bidra til
utviklingen av en mer helhetlig tenking på det forskningspolitiske området og
supplere rammebudsjetteringen og ansvarsdelingen etter sektorprinsippet.
Forskningsfondets avkastning disponeres av Forskningsrådet innenfor de
overordnede rammene som settes av Stortinget og regjeringen. Bevilgnin-

171.Innst. S. nr. 236 (1998-99).
172.Flertallet besto av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, 

Innst. S nr.110 (1999-2000). Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Framskrittspar-
tiet, ba regjeringen legge opp til «en betydelig økning av fondskapitalen».

173.Kapitalen i forskningsfondet er plassert som kontolån til staten med rente tilsvarende 
renten på langsiktige statsobligasjoner med 10 års bindingstid. Kapitalen som ble plas-
sert i fondet 1. juli 1999 har en rente på 5,75 pst. Når fondskapitalen øker, vil den nye kap-
italen få en rente som tilsvarer gjeldende rente på de langsiktige statsobligasjonene. Pr. 
primo mars er denne renten ca. 6,3 pst. Denne vil imidlertid variere. Her er det tatt 
utgangspunkt i en rente på 5,75 pst for de første tre milliardene og 6 pst. for de neste 12. 
(Kilde: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).
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gene skal etter hensikten komme som et tillegg til de ordinære bevilgningene
over statsbudsjettet.

Med fondet for forskning og nyskapning har regjeringen skaffet seg et
nytt redskap for forskningspolitisk koordinering og planlegging, et fond som
gir rom for en langsiktig kunnskapsoppbygging, og som kan brukes til å
styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen, spesielt ved univer-
sitetene og høgskolene. Begrepet langsiktig, grunnleggende forskning dek-
ker her både tradisjonell grunnforskning og målrettet grunnforskning under-
lagt generelle mål for nærings- og samfunnsutvikling. Forskningsministeren
kan bruke denne mekanismen i sin forskningskoordinerende virksomhet.
Fondet gjør det også lettere å forsvare disse midlene i de årlige budsjettrun-
dene. På den annen side vil enkelte hevde at det formelt sett er uheldig at man
tar ut midler fra den ordinære budsjettprosessen på denne måten, og at det
blir vanskeligere å vurdere de øvrige forskningsbevilgningene i sammenheng
med fondet.

Andre har påpekt at fondet er lite, og at avkastningen monner lite hvis
målet skal være å få til et løft for den grunnleggende forskningen. Avkastnin-
gen for år 2000 er 90 mill. kroner. I 2001 vil avkastningen fra fondet sannsyn-
ligvis øke til ca. 110 mill. kroner på grunn av helårsvirkningen og en sannsyn-
lig kapitaløkning på 1 mrd. 174 Det er likevel etablert et virkemiddel som godt
kan styrkes. Det kan argumenteres for at de store overskuddene på statsbud-
sjettet og salgene av statlig eiendom gir mulighet til å foreta en betydelig
utvidelse av fondet. I motsetning til Oljefondet, som primært fungerer som en
sparebøsse for framtidig forbruk, og som dessuten investerer i utviklingen av
næringslivet i andre land, vil dette fondet bidra til kunnskapsoppbyggingen i
Norge og dermed til framtidig nyskapning og økonomisk vekst. En invester-
ing i dette fondet er med andre ord en investering som kan gi stor avkastning
i en tid da inntektene fra olje- og gassindustrien reduseres.

8.3.9 Norges forskningsråd

Regjeringen har varslet at Norges forskningsråd skal evalueres på bred og
uavhengig basis i år 2000 og 2001. Evalueringen skal tjene som beslutnings-
grunnlag for senere for senere politisk behandling av forskningsrådsrefor-
men. For å sikre tilstrekkelig nøytralitet skal man gjennomføre evalueringen
etter en internasjonal anbudsrunde.

Blant annet skal følgende hovedspørsmål besvares gjennom evalueringen:
– Er Forskningsrådet gitt de nødvendige rammebetingelsene for å ivareta

de oppgavene det er tillagt?
– Er Forskningsrådets organisasjon hensiktsmessig i forhold til de pålagte

oppgavene?
– Har Forskningsrådet håndtert de pålagte oppgavene på en til-

fredsstillende måte i forhold til de målsettingene som er trukket opp?
– Har etableringen av Forskningsrådet bidratt til å fjerne de svakhetene som

var utgangspunkt for etableringen?

174.Kapitalen forrentes med utgangspunkt i langsiktige statsobligasjoner med 10 års bind-
ingstid (januar 2000: 5,75 pst. rente ). Bondevik-regjeringen tok sikte på å øke fondskapi-
talen med 1 mrd. i 2000 (jf. St.prp.nr. 1(1999-2000), kap 286.
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Det Norske Videnskaps-Akademi har i sin innstilling  Norsk forskning ved sekel-
skiftet (Oslo 1999) påpekt at ikke all styring på dette nivået blir gjort gjennom
tematisk målrettede programmer. Uten god forskning innenfor de disiplinære
kategoriene, kan grunnlaget for de tematiske forskningsfeltene på lang sikt
falle bort, skriver Akademiet, og understeker at det må legges spesiell stor
vekt på kvalitetskriteriet.

Det er mulig at ønsket om en styrking av forskningsmiljøene i universitets-
og høgskolesektoren tilsier at Forskningsrådet bruker mer av midlene til frie
grunnforskningsprosjekter og miljøstøtte. Det kan likevel argumenteres for at
hovedansvaret for finansieringen av denne typen forskning bør ligge hos insti-
tusjonene og at disse bør gis en grunnbevilgning som gjør dem i stand til å
klare dette.

8.4 Utvalgets vurderinger og forslag

Det er av avgjørende betydning at man klarer å sikre at universitets- og høg-
skolesektoren leverer forskning av høy kvalitet. Hvis utvalgets forslag om en
større fristilling av institusjonene blir realisert, vil institusjonene i større grad
måtte utvikle egne strategier for forskning og utvikling. De må utvikle sty-
ringssystemer som gjør det mulig å foreta klare prioriteringer og satse inten-
sivt på kvalitetsheving.

Det offentlige må øke sine investeringer i forskning og utvikling i sek-
toren. Dette gjelder ikke minst langsiktig, grunnleggende forskning, der uni-
versitetene og høgskolene har hovedansvaret.

Landets kultur, velferdstilbud og økonomi hviler på at man klarer å få fram
enkeltmennesker, bedrifter og institusjoner som er i stand til å innhente,
forstå, bruke og videreutvikle ny kunnskap. Dette vil ikke være mulig uten
sterke institusjoner for høgre utdanning som har tid og ressurser til å drive
med forskning og utvikling.

8.4.1 Forskning og læring

Læringsmiljøene ved universitetene og høgskolene styrkes av nærkontakten
med forskningen ved institusjonene. Forskningen bidrar til utviklingen av ny
kunnskap av betydning for fagmiljøene ved institusjonene og sikrer samtidig
kvaliteten på den kunnskapen som formidles til samfunnet utenfor. Forskning
av høy kvalitet forutsetter dessuten at de som forsker, tar del i det internasjo-
nale samarbeidet på området, at de holder seg orientert om det som skjer
internasjonalt, og at de aller helst bestreber seg på å ligge i forkant av utviklin-
gen. Det faktum at de vitenskapelig ansatte selv forsker på et felt, gjør dem
bedre i stand til å ta til seg ny kunnskap utenfra og formidle denne videre til
kolleger, studenter og samfunnet for øvrig.

Forskningen inneholder også et viktig pedagogisk element. Forskning og
utvikling er prosjektbasert læring i praksis, og de som tar del i arbeidet, må
lære seg forskningens metoder og idealer. Til disse hører blant annet åpenhet
overfor nye ideer, evne til kritisk analyse og saklig debatt. En nær kobling til
undervisning og læring vil bidra til at studentene oppøver en slik kritisk prøv-
ende bevissthet.
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Begrepet «forskning» blir gjerne brukt noe upresist i den forskningspoli-
tiske debatten, idet mange også inkluderer utviklingsarbeid. Det er da også
glidende overganger mellom grunnforskning, anvendt forskning og utvikling-
sarbeid. Arbeidsformene skal være underlagt de samme kravene til kunnskap
og etterrettelighet og bør alle bidra til å styrke institusjonenes evne til å fram-
bringe, formidle og ta i bruk ny kunnskap. Det er likevel grunn til å under-
streke at det er forskjell på forskning i spesifikk forstand og forskning og
utvikling («FoU») i vid forstand. 175

Det at universitetsforskningen har dannet mønster for hva som gjelder
som god, faglig meriterende FoU, kan imidlertid ha ført til at utviklingsarbei-
dets betydning er blitt noe nedvurdert. Utvalget går i denne utredningen inn
for en styrking av innsatsen når det gjelder grunnforskning i Norge, men vil
samtidig understreke at det ikke er noen nødvendig motsetning mellom slik
forskning og mer praktisk rettet kunnskapsutvikling. I mange fag vil det være
nyttig og hensiktsmessig å prioritere mer handlingsrettet FoU. Dette gjelder
for eksempel for en del klart yrkesrettede fagområder. Innenfor en del fagom-
råder vil dessuten kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap fylle
den samme rollen som forskningen gjør ellers. Det viktige her er at fagmil-
jøene styrkes gjennom en aktiv og oppdatert kunnskapsutvikling, om nå dette
er grunnforskning i snever forstand eller mer anvendt forskning og utvikling.

Utvalget vil derfor gå inn for en nyansert tilnærming til begrepet «forskn-
ingsbasert undervisning». Enkelte har hevdet at forskningsbasert undervisn-
ing forutsetter at den som underviser, selv må drive aktivt med forskning, og
da helst også med grunnforskning. Utvalget mener det både vil være urealis-
tisk og unødvendig å kreve at alle de som underviser innenfor høgre utdan-
ning, må utføre forskningsarbeid til enhver tid. Det finnes for eksempel en
rekke yrkesrettede studietilbud der dette vil være lite hensiktsmessig, og der
man i større grad bør rette oppmerksomheten mot formidling av praktiske
yrkesferdigheter.

På den annen side finnes det er rekke mer akademisk rettede studier som
har som et viktig siktemål å gjøre studentene i stand til å reflektere og arbeide
selvstendig og forskningsbasert. Her vil det være av langt større betydning at
de som underviser selv driver med akademisk orientert forskning. Dette
gjelder naturlig nok de fleste av studietilbudene ved universitetene og de
vitenskapelige høgskolene, men også en del fagtilbud ved de statlige høg-
skolene. Det bør imidlertid være et krav at de som bestemmer fagets innhold,
setter opp studieplaner og liknende, driver med relevant forskning eller
utviklingsarbeid.

Utvalget mener også at man bør ha en fleksible holdning til hvor stor andel
FoU-innsatsen bør utgjøre av de vitenskapelig ansattes totale arbeidstid. Ved
universitetene og de vitenskapelige høgskolene vil det være rimelig at man i
snitt deler arbeidstiden likt mellom FoU-virksomhet og undervisning (admin-
istrative plikter må fordeles likt mellom disse to delene). I de miljøene som
tilbyr doktorgrader ved de statlige høgskolene, bør det også være mulig å
bruke tid på forskning og utvikling. Det må likevel være mulig å la den enkelte
bruke mer tid på undervisning i perioder der det er hensiktsmessig, og at ved-

175.Se nærmere definisjoner fra OECD
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kommende får mer tid til forskning når det tjener forskningens og fagmiljøets
interesser.  Utvalgsmedlem Rygg mener også det må være mulig for institus-
jonene å ha rene undervisningsstillinger på laveregradsstudier.

For alle studietilbud gjelder det imidlertid at undervisningen må være
grunnet i oppdatert forskningsbasert kunnskap, og at lærerkreftene har god
nok innsikt i den vitenskapelige metode og tenkemåte. Dette forutsetter
gjerne at de selv har erfaring fra forskning eller utviklingsarbeid. Utvalget
holder derfor fast på at undervisningen skal være «forskningsbasert», men vil
holde seg til følgende minimumsdefinisjon for høgre utdanning:

«Forskningsbasert undervisning er undervisning som blir gitt av per-
soner som har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid, som kjenner
den vitenskapelige metode og tenkemåte, som holder seg oppdatert på
eget fagfelt, og som har kontakt med miljøer som driver med forskning
og utviklingsarbeid.»

På doktorgradsnivå må man forutsette at kandidatene blir undervist av viten-
skapelig personell som selv forsker. Det vil også være naturlig at høgregrads-
studenter også normalt blir undervist av personell med lang erfaring fra for-
skning og utvikling.

Den nåværende universitets- og høgskoleloven fastslår at institusjonene
skal «drive med forskning og faglig utviklingsarbeid» og «gi høgre utdanning
som er basert på det framste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og
erfaringskunnskap». Utvalget vil holde fast på denne målsettingen. Den viser
også at det i enkelte fag vil være naturlig å ta like mye utgangspunkt i tradis-
jonsbasert kunnskap og kunstnerisk arbeid som i ren forskning og utvikling.

Utvalget mener at en slik nyansert tilnærming til behovet for forsknings-
basert undervisning vil gjøre det mulig for institusjonene å legge vekt på sine
tradisjoner og sitt faglige særpreg. Utvalget ser at det er et sterkt behov for en
mangfoldig og variert universitets- og høgskolesektor som kan svare på sam-
funnets ulike behov. Man må unngå at institusjonene strekker seg mot en
felles mal og på den måten blir mer like. Dette må man også ta høyde for når
man evaluerer og akkrediterer institusjoner og fagmiljøer. Hvis et miljø velger
å satse på yrkesrettet utviklingsarbeid, skal det også vurderes på disse premis-
sene og ikke ensidig settes opp mot universitetsmiljøenes grunnforskningsak-
tivitet. Det betyr også at man ved tilsettinger og opprykk må gjøre både under-
visning og faglig utviklingsarbeid mer meriterende.

Både universitetene og høgskolene må i langt større utstrekning enn i dag
fordele de mindre fagområdene mellom seg, og heller satse tyngre på tverrfa-
glig samarbeid på tvers av institusjonsgrensene. Det er imidlertid viktig at
man opprettholder noen breddeuniversiteter.

8.4.2 En oppbygging av landets kunnskapsbase

FoU-utgiftene i Norge utgjorde 1,7 pst. av BNP i 1997. OECD-gjennomsnittet
var 2,2 pst., Sveriges andel 3,9 pst., Finlands 2,8 og Danmarks 2,0. Norges
innsats per innbygger var 4 310 kroner i 1997, mens gjennomsnittet for Nor-
den var hele 5 560 kroner.

Regjeringen Bondevik varslet i Forskningsmeldingen at den vil styrke for-
skningsinnsatsen slik at den i løpet av fem år kommer opp på OECD-gjennom-
snittet målt som andel av BNP. 176 Stortinget har sluttet seg til forslaget vel
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vitende om at dette er et «bevegelig mål» som vil avhenge av så vel OECD-
innsatsen som av det norske BNP. 177 Utvalgets medlemmer mener det er
klokt å benytte et dynamisk framtidsrettet mål for finansieringen av norsk
FoU. Utvalget vil likevel påpeke at er målet ikke er særlig ambisiøst, og at å nå
OECD-gjennomsnittet kun kan gjelde som en første etappe i en langsiktig plan
der Norge skal nå samme FoU-innsats som våre nordiske naboland.

Når man i dag gjerne snakker om det kunnskapsbaserte samfunnet, sky-
ldes det blant annet at både næringslivet og offentlige institusjoner i økende
grad tar i bruk produkter, prosesser og tjenester basert på ny teknologi og
avansert kunnskap. Landets velferd og økonomi vil være avhengig av at vi får
fram mennesker og miljøer som er i stand til å forstå, bruke og utvikle slik
kunnskap.

Universitetene og høgskolene må utdanne nok kandidater med gode
faglige kunnskaper, god innsikt i teknologiske prosesser, og en klar forståelse
av forskningens metoder. Det er ikke dermed sagt at alle disse vil ende som
forskere. Mye av nyskapningen i arbeidslivet finner for eksempel sted uten
direkte bruk av forskning. Men det er en forutsetning at de menneskene som
bidrar til denne nyskapningen, er i stand til å bruke og tilpasse forsknings-
basert kunnskap. De må med andre ord ha en bakgrunn fra forskningsbasert
læring. De må også ha adgang til sterke forskningsmiljøer som kan hjelpe
dem med grunnleggende forskning når det tradisjonelle innovasjons- og
utviklingsarbeidet ikke fører fram, og de ansatte må ha evnen til å kommunis-
ere med disse forskerne.

Nyere forskning om forskning og innovasjon har vist at et lands evne til
nyskapning avhenger av at det er jevn flyt av kunnskap og kompetanse, mel-
lom mennesker og institusjoner, nasjonalt og regionalt. Dette tilsier for det
første at man må utdanne mennesker som er i stand til å ta til seg ny kunnskap,
og som er i stand til å formidle den til andre. For det andre må institusjonene
tilstrebe en åpenhet overfor samfunnet, og samarbeide med institusjoner og
bedrifter.

Utvalget mener ledelsen ved institusjonene bør utvikle en positiv holdning
til nyskapning i lærings- og forskningsmiljøene. Institusjonene bør for eksem-
pel tilby kurs i patentering og entreprenørskap og hjelpe forskerne med å
bringe innovasjoner fram til samfunnet. Etableringsstipend, seniornettverk og
liknende virkemidler bør gjøres tilgjengelig i de fagene der det er naturlig.
Myndighetene må sikre at det finnes et støtteapparat for nylig uteksaminerte
som ønsker å starte egen virksomhet. Her kan man blant annet ta i bruk eksis-
terende forskningsparker og næringshager.

176.St.meld. nr. 39 (1999-2000)  Forskning ved et tidsskille viste til beregninger foretatt av 
Norges forskningsråd, som viste at det ville være behov for ekstra bevilgninger på 5 mrd. 
kroner over en femårsperiode. Siden disse beregningene ble utført, har bruttonasjonal-
produktet økt. Beregninger utført av NIFU og SSB viser at det nå vil være behov for mel-
lom 8 og 9 mrd. kroner.

177.Innst. S. nr. 110 (1999-2000)  Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om 
forskning ved et tidsskille. Komiteens tilråding, punkt I: «Stortinget ber Regjeringen 
framme forslag til en opptrappingsplan for forskningsbevilgningene, som kan sikre at 
Norge når gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av fem år. Opptrappingsplanen framlegges i 
Revidert nasjonalbudsjett våren 2000.»
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Institusjonene bør også ta på seg oppdragsvirksomhet. Oppdrag gir insti-
tusjonene inntekter, og bringer forskerne i nærkontakt med nærings- og
arbeidsliv. Det fører ofte til en læringsprosess som både institusjonsforskerne
og kontaktene i arbeids- og næringsliv kan ha stort utbytte av.

Her vil det imidlertid alltid være snakk om en balansegang. Universitets-
og høgskoleforskningen skal for eksempel ikke erstatte den FoU-virksom-
heten som finner sted i næringslivet og i instituttsektoren, men supplere den
med langsiktig grunnleggende forskning og anvendt forskning og utvikling-
sarbeid som er av relevans for institusjonenes faglige utvikling.

Utvalget vil understreke at universitetene og høgskolene har arbeidsopp-
gaver som strekker seg langt ut over det å betjene arbeidslivet. Deres verdis-
kapende rolle kan ikke innsnevres til økonomiske eller instrumentelle betrak-
tninger. De har en viktig kulturbærende og tradisjonsformidlende rolle og
skal bringe menneskene nærmere en forståelse av seg selv, kulturen og
naturen. Demokratiet er også avhengig av innsiktsfulle fagmiljøer som med et
kritisk blikk kan vurdere sosiale strømninger og politiske valg.

Universitetene og høgskolene skal gjøre sitt for at studentene utvikler seg
til hele mennesker som har en bevisst holdning til sentrale etiske og estetiske
verdier og problemstillinger. Fellesskapet trenger mennesker som kjenner
sin historie og kultur, og som har en åpen og kritisk holdning til sentrale
utviklingstrekk i tiden. Det er behov for engasjerte mennesker som har evnen
til å se det som skjer i en større sammenheng, som kan tolke det de opplever
i en historisk, kulturell, religiøs eller naturvitenskapelig kontekst, og som kan
heve seg opp over samtidens vanetenkning og fordommer. Ved universitetene
og høgskolene kommer studentene i nærkontakt med forskningen og for-
skningens verdier, verdier som i beste fall kan lede fram til en slik fordomsfri
holdning til livet. Institusjonene har ansvaret for å føre disse verdiene videre,
men de kan ikke gjøre det uten et godt nok økonomisk handlingsrom. Utval-
get vil derfor understreke statens ansvar for å sikre forskningsmiljøene gode
økonomiske rammer.

Utvalget har merket seg at den sterke økningen i antallet studenter også
har ført til en økning i grunnbevilgningene og med det en økning i den sam-
lede grunnforskningsaktiviteten i sektoren. Økningen har imidlertid ikke ført
til bedrede arbeidsforhold for forskerne. Tvert imot er det mye som tyder på
at vilkårene for å drive grunnforskning på mange områder er blitt forverret de
siste årene. Forskerne i sektoren har sakket akterut lønnsmessig, utstyrsin-
vesteringene har ikke holdt tritt med utgiftsøkningene for øvrig, og grunnfor-
skningens andel av institusjonenes samlede FoU-innsats har gått tilbake. Det
Norske Videnskaps-Akademiet hevder i en rapport at dette også har gått
sterkt ut over kvaliteten på den forskningen som utføres. 178

Blant de OECD-landene som rapporterer grunnforskningsandeler i uni-
versitets- og høgskolesektoren, hører Norge til dem med lavest andel. For-
holdstallet mellom studenter og vitenskapelig personale har også endret seg.
I 1985 var det 13 studenter per fast vitenskapelig personale ved universitetene
og de vitenskapelige høgskolene, i 1993 var det 21 og i 1997 19. 179 Det er
grunn til å tro at endringen har ført til en økt arbeidsbelastning for de ansatte.

178.Det Norske Videnskaps-Akademi: Norsk forskning ved sekelskiftet, Oslo 1999.
179.NIFU U-notat 7/99 «FoU-statistikk og bibliometri - utvalgte indikatorer.»



NOU 2000: 14
Kapittel 8 Frihet med ansvar 268
Stortinget går inn for å styrke den langsiktige, grunnleggende forsknin-
gen i sektoren. Utvalget støtter dette, og vil påpeke at det her er behov for et
betydelig løft. Samtidig må institusjonene selv vise vilje og evne til å prioritere
bruken av forskningsmidlene og satse intensivt på kvalitetsframmende tiltak.

Den klassiske form for «kunnskapsproduksjon» er basert på at en disiplin
utvikles i samsvar med sunn vitenskapelig praksis dvs. i overensstemmelse
med metoder, normer og verdier som har utviklet seg til å være styrende i det
relevante området av vitenskapen. I økende grad vil universiteter og høg-
skoler også delta i en «ny form for kunnskapsproduksjon». Det er kunnskap
som utvikles gjennom løsning av komplekse problemer som går på tvers av
disiplingrensene, og hvor lærestedet er en aktør i samhandling med andre
faglig sterke aktører utenfor det akademiske miljøet.

Det vil være viktig å utnytte det potensiale man nasjonalt har for vinne ny
kunnskap og skape et lærende samfunn. De fleste statlige høgskoler har tett
og nær kontakt til sin omgivelser. Flere høgskoler deltar i næringsrettet for-
skning i sin region i samarbeid med regionale virksomheter og forskningsstif-
telser. Slik aktivitet bidrar

til å realisere ønsket om et nasjonalt innovasjonssystem.
Noen høgskoler vil ha del av sin forskning knyttet til disiplinfag, men alle

høgskolene har ansvar for en eller flere profesjons- og yrkesutdanninger:
lærerutdanninger, helsefagutdanninger, ingeniørutdanninger og økonomisk-
administrative utdanninger. Dette danner grunnlag for mange muligheter.
Det kan være forskning som tar opp systematisk og kritisk refleksjon over pro-
fesjonene, og kunnskapsbehov i profesjonssektoren kan skape nye områder
for forskning. Samfunnet har behov for oppdatert kunnskap og viten om vik-
tige områder som skole- og helsesektoren. Det ligger «oppmagasinert» mye
praksisbasert kunnskap rundt profesjonsutdanningene som venter på system-
atisk refleksjon og flerfaglig forskningsinnsats.

8.4.3 Finansieringen av forskningen ved institusjonene for høgre utdan-
ning

Grunnbevilgningens rolle i den framtidige finansieringen av forskning og utvi-
king i universitets- og høgskolesektoren behandles i kapittel 14 Finansiering
av høgre utdanning og forskning.

Dekningsbidrag
I NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomheten foreslo utvalget at det
tas inn en bestemmelse i et nytt regelverk som sier at institusjonene normalt
skal kreve dekning av indirekte utgifter, også ved bidragsfinansierte prosjek-
ter. Unntak skal bare gjøres hvis institusjonene ser seg i stand til å dekke de
indirekte utgiftene ved slike oppdrag. I slike tilfeller skal det gjøres rede for de
reelle kostnadene knyttet til prosjektene. 180

Norges forskningsråd er en største bidragsyter til universitetene og høg-
skolene når det gjelder ekstern finansiering, det vil si midler som ligger uten-
for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets grunnbevilgning. Dekn-
ingsbidraget for prosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd, som en

180.S. 48.
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foreløpig omforent løsning er 15 pst., mot reelle utgifter på 40 pst. De øvrige
indirekte utgiftene som følger med prosjektdeltakelsen, dekkes av institus-
jonen selv. Institusjonene henter disse midlene fra andre statlige bevilgninger
som er ment å skulle dekke utgifter til administrasjon, utstyr og liknende.

Etter dagens finansieringsordning bevilger staten midler som skal sikre
institusjonenes evne eller kapasitet til å utføre utdanning og forskning. Det er
derfor gitt egne bevilgninger som skal dekke kapitalutgifter og liknende. Som
vist i kapittel 13 Finansiering av høgre utdanning og forskning går nå utvalget
inn for en finansieringsordning der staten inngår avtaler med institusjonene
om et bestemt antall kandidater og forskning og utvikling av et bestemt
omfang. Det nye systemet er resultatorientert og gir samtidig en deling av fin-
ansieringen mellom utdanning og forskning.

Midler til utstyr og administrasjon kan etter dette enten bevilges særskilt
eller i tilknytning til konkrete utdannings- og forskningsoppdrag. Man må nor-
malt forvente at utgiftene til administrasjon, husleie, utstyr og liknende er ink-
ludert i de basisbevilgningene som følger av de avtalene institusjonene inngår
med myndighetene.

Hvis det ikke er full dekning av kapitalutgiftene i bevilgningene som kom-
mer fra Norges forskningsråd, vil de fagmiljøene som deltar i Forskningsrå-
dets prosjekter hente inndekningen av disse kostnadene fra institusjonens
eget budsjett. En deltakelse i Forskningsrådsprosjekter får med andre ord
betydning for omfordelingen av midler internt ved institusjonen. Dette kan
gjøre det vanskeligere å få til en god langsiktig og strategisk fordeling av
midlene til forskning- og utvikling i institusjonen sett under ett.

Utvalget mener derfor at fagmiljøenes deltakelse i prosjekter finansiert av
Norges forskningsråd må fullfinansieres av Forskningsrådet. De statlige bev-
ilgningene til Forskningsrådet må økes tilsvarende.

8.4.4 Forskningsfondet

Fondet for forskning og nyskaping ble opprettet 1. juli 1999 med en fondskap-
ital på 3 mrd. kroner. 181 Dagens avkastning er 5,75 pst. per år. 182 Fondet skal
bidra til å sette ut i livet ambisjonene om å øke forskningsinnsatsen og bidra
til å realisere prioriteringer på et overordnet politisk nivå. Et flertall i kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre
og Sosialistisk Venstreparti, mener at for å oppnå dette bør fondet få en forval-
tningskapital på 10 til15 mrd. kroner i løpet femårsperioden.

Forskningsfondet vil kunne være med på å gi et løft for den langsiktige
grunnleggende forskningen i Norge. Storparten av avkastningen bør tilfalle
institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Fordelingen av avkastnin-
gen fra 1999 kan tyde på at midlene for lett blir integrert i større målrettede
satsinger og at det blir for lite igjen til fri forskning, vitenskapelig utstyr og for-
skerrekruttering.

Utvalget har forståelse for at deler av midlene brukes på en langsiktig
kunnskapsoppbygging innenfor områder av vital betydning for norsk velferd.
Det er likevel viktig at man også sikrer bredden i den norske grunnforsknin-

181.Innst. S. nr. 236 (1998--99)
182.Midlene blir investert i langsiktige statsobligasjoner med 10 års bindingstid. Renten vil 

kunne variere over tid.
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gen og gir institusjonene rom til å forbedre arbeidsvilkårene for forskerne
langs en bred front. Utvalget mener derfor at minst halvparten av midlene ikke
bør øremerkes strategiske satsinger, men bidra til en generell styrking av for-
skningsmiljøene.

Staten har i dag store inntekter fra olje- og gass-sektoren. Det beste man
kan gjøre med disse midlene, er å investere dem i en kunnskapsoppbygging
som kan være med på å danne grunnlaget for framtidig vekst og velstand. De
norske fiskeri- og havbruksnæringene er av mange utpekt som de neste store
vekstnæringene. Disse næringenes suksess skyldes ikke minst en aktiv
satsing på forskning og utvikling. På samme måte kan forskningsmiljøene
bidra til utviklingen av en rik og allsidig norsk næringsstruktur som kan være
med på å sikre framtidige generasjoner en trygg økonomi og sosiale nettverk.

Utvalget mener det er behov for forskning som kan øke vår forståelse av
oss selv og våre omgivelser, og som kan berike vår kultur og vårt åndsliv. Sam-
funnet trenger kunnskapsrike mennesker, med en velutviklet evne til å fram-
bringe og ta i bruk ny kunnskap på en kritisk, kreativ og konstruktiv måte.
Forskningsmiljøene ved universitetene og høgskolene skal være med på å
danne og utdanne slike mennesker.

Det er også behov for forskning på områder som kan være til hjelp for land
som har et dårligere utgangspunkt enn vårt. Det vises her til kapitlet om inter-
nasjonale forhold.

Alt dette tilsier at fondet bør være langt større enn de opprinnelige 3 mrd
kronene. Med dagens overskudd i statsregnskapene mener utvalget at man
snarest mulig bør bygge opp en kapital på 20 mrd. kroner. Avkastningen må
komme i tillegg til, og ikke i stedet for, de ordinære bevilgningene. Først når
fondet får en slik størrelse, kan det for alvor bidra til at man når målet om en
sterk økning i den norske FoU-innsatsen.

8.4.5 Fremragende forskning

I St.meld.nr. 39 (1999-2000)  Forskning ved et tidsskille satte Bondevik-regjerin-
gen opp som et mål å «utvikle flere forskere og forskningsmiljøer på høyt
internasjonalt nivå. 183 Det ble vist til at flere land prioriterer framragende for-
skning gjennom særskilte ordninger - ofte kalt  centers of excellence. Forskn-
ingsmeldingen definerte «sentre for framragende forskning» slik.:

«Et senter for framragende forskning er en enhet for forskning og for-
skerutdanning av høy kvalitet med potensial til å bli internasjonalt le-
dende på sitt felt. Senteret er sammensatt av en eller flere
forskningsgrupper av høy internasjonal standard med klare felles mål.
Det er vanligvis flerfaglig sammensatt og dekker både grunnforskning
og anvendt forskning» 184

Regjeringen ga Forskningsrådet i oppdrag å utrede og foreslå hvordan en
norsk ordning for framragende forskning bør utformes. Norges forskningsrås
forslag skal foreligge før sommeren 2000.

183.Side 133.
184.Som eksempler på slike sentre i Norge, nevnte meldingen Toppforskningsprogrammet 

innenfor medisin og helse, Senter for høyere studier og Sars-senteret for forskning innen 
marin molekylærbiologi
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Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget sa seg enig i
forslaget og la vekt på at sentre for framragende forskning bygges opp rundt
forskere som allerede har vist at de kan hevde seg internasjonalt på et faglig
høgt nivå. 185

Utvalget slutter seg til at trenges et ekstra løft for forskning og tiltak for å
styrke kvalitet, og at det er behov for å konsentrere deler av innsatsen rundt
forskningsmiljøer som frembringer forskning av høy internasjonal klasse. Imi-
dlertid vil utvalget advare mot at betydelige midler brukes til å opprette nye
organisatoriske enheter. Utvalget har lagt opp til at institusjonene selv skal ha
hovedansvaret for å utvikle og støtte høy kvalitet, og mener derfor at det bør
overlates til institusjonene selv å kanalisere midler til fremragende forskn-
ingsmiljøer. Institusjonene må gis rammebetingelser som gjør dette mulig, og
innenfor FoU-bevilgningene bør det i større grad avsettes midler til en konsen-
trert satsning på slike eksisterende miljøer og forskergrupper. Midlene bør til-
deles etter søknad og etter en grundig og uavhengig evaluering av fore-
liggende kvalitet. Utvalget forutsetter at satsningene også kan tjene et utdan-
ningshensyn ved at doktorgradskandidater og studenter på høgre nivå involv-
eres i slike miljøer som ligger i kunnskapens forkant.

8.4.6 Overordnet politisk styring av forskning

Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien viser at
den teknologiske endringstakten bare blir raskere og raskere og produksjon-
ssyklene kortere og kortere. Den mer grunnleggende forskningen som ligger
til grunn for mye av denne innovasjonsvirksomheten, er imidlertid fortsatt like
tidkrevende. Spesielt grunnforskningen, som jo primært skal utforske ukjent
terreng, trenger tid før den gir resultater i form av produkter, prosesser,
tjenester eller en ny forståelse av oss selv og våre omgivelser. Det tar også tid
før forskningsresultatene kan integreres i kulturen og produksjonslivet. Det
er derfor viktig at politikerne og politikkutformerne får en god forståelse for
forskningens natur og evner å utvikle langsiktige strategier for oppbyggingen
av landets forskningsmiljøer.

Utvalget støtter Forskningsrådets forslag om innføringen av fireårige
langtidsbudsjetter som legger opp planene for statens langsiktige invester-
inger i forskning. Budsjettene må omfatte FoU-satsingen til alle departement-
ene. Universitetenes og høgskolenes rolle må gis bred plass.

Regjeringene bestemmer selv på hvilken måte den vil organisere sitt
interne arbeid. Utvalget har imidlertid merket seg den sentrale rolle Regjerin-
gens forskningsutvalg hadde i utformingen av Bondevik-regjeringens forskn-
ingspolitikk. Utvalget tror det vil være av stor betydning for den norske for-
skningen at man også i framtiden har et eget regjeringsorgan som kan se for-
skningspolitiske problemstillinger i en større sammenheng.

Gitt kunnskapspolitikkens sentrale betydning for framtidig vekst og
velferd, vil utvalget anbefale at det bør vurderes om statsministeren skal spille
en aktiv rolle, eventuelt ved å lede regjeringens forskningsutvalg eller et tils-
varende organ. Det bør også vurderes å oppnevne en egen statssekretær for
forskning og utvikling. Vedkommende kan koordinere arbeidet med langtids-

185.Innst.S .nr. 110 (1999-2000)
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budsjettene og forskningsmeldingene og ellers avlaste forskningsministeren
i forskningspolitiske saker.

8.4.7 Rekruttering og doktorgradsutdanning

En styrking av den norske kunnskapsbasen forutsetter en styrking av de nor-
ske universitetene og høgskolene. Det forutsetter igjen at institusjonene får et
tilstrekkelig tilfang av nye og godt kvalifiserte fagfolk som kan besette slike
stillinger. Hvis man skal gjøre alvor av dagens planer om et betydelig løft for
norsk forskning, vil det føre til en økende etterspørsel etter folk med doktor-
grad, ved universitetene og høgskolene, ved forskningsinstituttene og i
næringslivet.

Som vist ovenfor går utvalget inn for en fortsatt arbeidsdeling mellom
ulike typer institusjoner for høgre utdanning. Ved en del utdanningstilbud vil
det ikke være nødvendig at alle lærere har doktorgrad. Man må imidlertid for-
vente en økende etterspørsel etter doktorgradskandidater også ved de statlige
høgskolene.

I Forskningsmeldingen har regjeringen gått inn for en gjennomsnittlig
årlig økning på 150 ny rekrutteringsstillinger per år over en femårsperiode (i
alt 750). Stortinget har bedt regjeringen legge til grunn at veksten i antall rek-
rutteringsstillinger i en femårsperiode skal være minst 150 de første to årene
og heves til minst 200 per. år de neste årene (i alt 900). 186

NIFU har lagt fram fire scenarier eller behovsanalyser for det framtidige
behovet for forskerrekrutter. 187 Hovedinntrykket er at det foreligger en bety-
delig underdekning i antallet rekrutteringsstillinger når man sammenlikner
nivået for 1997 med de to moderate vekstalternativene. I 1997 var det ca. 3 600
rekrutteringsstillinger i Norge. NIFU regner med en underdekning på rundt
1 000 til 1 400 rekrutteringsstillinger de nærmeste årene. Behovene vil variere
fra fag til fag. Skal Norge opp på internasjonalt nivå når det gjelder satsing på
FoU, må antallet stillinger ifølge NIFUs beregninger fordobles i løpet av få år.
En slik økning vil være svært kostnadskrevende. Man må ikke bare finansiere
stillingen til den enkelte stipendiat, men også sikre at vedkommende får den
nødvendige faglige veiledningen og oppfølgingen. Hensynet til framtidig
undervisning av stipendiater er i seg selv en grunn til å øke utdanningstakten
på dette området.

Utvalget vil påpeke at det i tillegg vil være et økende behov for folk med
doktorgradskompetanse i arbeidslivet for øvrig. Dette gjelder ikke minst de
kunnskapsintensive delene av næringslivet.

Prosessindustrien og den elektrokjemiske industrien representerer for
eksempel svært mange arbeidsplasser i Norge. Denne industrien, sammen
med vår olje- og offhore-rettede virksomhet, opererer på et internasjonalt nivå
i dag. Også andre deler av det kunnskapsintensive næringslivet ansetter nå
folk med doktorgrad. Slike personer er trenet i kritisk problemløsning på en
helt annen måte enn kandidater på høyere grads nivå. Næringslivet etterspør
i økende grad folk med doktorgradskompetanse fordi de de kan kommunisere
med relevante forskningsmiljøer ved universiteter, høgskoler og forskningsin-

186.Innst. S. nr. 110 (1999-2000), Komiteens tilråding, punkt III.
187.Olaf Tvede og Bo Sarpebakken: Rekruttering til norsk forskning: status og behovsanslag 

mot år 2015, NIFU-rapport 13/98, Oslo.
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stitutter i inn og utland. Mange av konkurrentene til de norske bedriftene har
i dag et høyere akademisk nivå hos sine ansatte enn det som er tilfelle i Norge.
De norske bedriftene står derfor ofte svakere i konkurransen.

Utvalget mener derfor at antallet stipendiater må økes med minst 1 200 de
neste fem årene. Det er usikkert om institusjonene vil makte å utdanne flere
enn dette.

I overgangsfasen under det generasjonsskiftet som er omtalt ovenfor er
det svært viktig med post.doc.-stillinger, slik at man unngå at for mange av de
nye kandidatene forsvinner til annen virksomhet. Det er imidlertid viktig å
unngå at etableringen av post.doc. stillinger hindrer mobiliteten univer-
sitetene og høgskolene imellom. Institusjonene bør få økte bevilgninger til sti-
pendiater og post. doc. stillinger.

I løpet av de siste årene har antallet kvinnelige studenter økt betydelig, og
de er i flertall innenfor en del fagområder. Fortsatt blir det imidlertid i mange
fag rekruttert for få kvinnelige doktorander. Ikke minst er det for få kvinner
med doktorgrad som oppnår fast ansettelse i vitenskapelig stilling, særlig som
professor. I rekrutteringsarbeidet må man derfor fortsatt arbeide spesielt for
å øke kvinnenes deltakelse i norsk forskning. 188

Videnskapsakademiet har foreslått at finansieringen av doktorgradsstudi-
ene revurderes. I dag har universitetene ansvaret for det formelle opptaket til
doktorgradsprogrammene, men det reelle opptaket og dermed avveiningen
mellom kvalitet og relevans gjøres av finansieringskildene. Videnskapsakade-
miet påpeker at Forskningsrådet har et legitimt behov for å styre forskningen
også etter andre kriterier enn bredde og kvalitet, ikke minst samfunnsrele-
vans, og at disse hensynene kan komme i konflikt med institusjonenes priori-
tering av kandidater og prosjekter av høy kvalitet. En betydelig større del av
doktorgradsstipendene bør følgelig tildeles av universitetene, ifølge Viden-
skapsakademiet. 189

Mye tyder da også på at en del forskningsmiljøer ved universitetene og de
vitenskapelige høgskolene har mindre rom for å tilsette stipendiater med egne
midler, og at dette forrykker balansen mellom stipendiater som blir finansiert
av Forskningsrådet, og stipendiater som er finansiert av institusjonene. Det er
behov for et tettere samarbeid mellom Forskningsrådet og institusjonene når
det gjelder beslutningsgrunnlaget for de tildelingene som gjøres, men det kan
også være grunn til å tildele institusjonene mer midler direkte til rekruttering
av stipendiater.

Like fullt vil utvalget understreke behovet for to alternative finansiering-
skilder for stipender. I et lite land med forholdsvis små forskningsmiljøer må
det være mulig å hente midler fra andre kilder enn lærestedet, for å sikre
mangfold og forhindre faglig ensretting.

188.Dette er i tråd med Stortingets vedtak: «Flertallet viser videre til at andelen kvinner på 
høyt nivå innenfor forskning og akademisk undervisning fortsatt er lav. Flertallet mener 
dette er bekymringsfullt og vil be departementet vurdere egnede stimuleringstiltak med 
sikte på å framme bedre kjønnsfordeling når det gjelder forsker- og lærerstillinger ved 
institusjonene.» Innst. S. nr. 100 (1999-2000).

189.Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget understreker at det er 
flere grunner til at bevilgninger til grunnforskning og forskerutdanning i større grad bør 
inngå i institusjonenes grunnbevilgning. Innst. S. nr. 100 (1999-2000).
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Utvalget vil også understreke behovet for et tilstrekkelig antall post.doc.
stillinger. I dag risikerer institusjonene å miste mange av de dyktige, nyskap-
ende, unge forskerne, fordi de ikke kan tilby dem arbeid etter fullført doktor-
grad. Slik svekkes muligheten for å bygge opp sterke forskergrupper og for-
skningsmiljøer av høy internasjonal kvalitet. Man vil dessuten mangle kvalifi-
serte søkere når dagens vitenskapelige ansatte pensjoneres.

Behovet for flere vitenskapelige ansatte og ønsket om økt samspill med
utenlandske kunnskapsmiljøer tilsier også at institusjonene bør engasjere for-
skere og fagpersonell fra andre land, gjerne for perioder på tre til fem år. Man
bør vurdere å etablere norske forskningsprogram med det siktemål å få til økt
samarbeid mellom norske og utenlandske universiteter, høgskoler, forskn-
ingsinstitutter og forskningstunge bedrifter.

8.4.8 Norges forskningsråd

Regjeringen har varslet at Norges forskningsråd skal gjennomgå en uavhen-
gig evaluering. Denne skal være ferdig sommeren 2001. Skal evalueringen få
legitimitet i universitets- og høgskolesektoren, er det imidlertid viktig å sørge
for at den eller de institusjonene som skal stå for evalueringen, har den tillit
som er nødvendig.

Utvalget mener at Forskningsrådet har en viktig funksjon vis- à- vis univer-
sitets- og høgskolesektoren som en egen finansieringskanal av forskning,
herunder også grunnforskning. Forskningsrådets tildelinger bidrar til å
stimulere til økt kvalitet i de norske forskningsmiljøene. I Forskningsrådet har
staten også et redskap som kan brukes til strategiske satsinger på FoU, noe
som skjermer universitetene og høgskolene mot et for stort press i retning av
å gjøre forskningsinnsatsen kortsiktig og markedsrettet. Det må imidlertid
også understrekes at Forskningsrådet bør ha som oppgave å støtte fri for-
skerinitiert forskning av høy kvalitet.

Utvalget vil påpeke det beklagelige i at Forskningsrådet fikk redusert sine
bevilgninger like etter etableringen i 1993, og at det er nødvendig å sikre rådet
gode rammer for dets virksomhet. Dersom rådet skal oppfylle sin rolle som
nasjonal strategisk aktør for forskningen ved universitetene og høgskolene,
må det også ha tilstrekkelig med midler til å stimulere til slik forskning. En av
grunnene til at spesielt universitetene har hatt problemer med forskningsfin-
ansieringen de siste årene, er den relative nedgangen i bevilgningene fra For-
skningsrådet.

Utvalget har merket seg at det er misnøye med Forskningsrådet i deler av
universitets- og høgskolemiljøene. Forskningsrådet synes å ha problemer
med å legitimere seg overfor mange i denne sektoren, noe som i seg selv er
med på å svekke Forskningsrådets stilling. De som skal evaluere Forskning-
srådet, bør derfor se nøye på rådets forhold til forskningssystemet for øvrig.

8.4.9 Institusjonenes strategiske ansvar

Institusjonene har et ansvar for utvikling av FoU-strategier på to nivåer:
– For det første må institusjonene utvikle strategier for egen forskning,

internt ved institusjonen.
– For det andre må institusjonene bidra aktivt til utviklingen av nasjonale

forskningsstrategier.
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Flere av institusjonene har de siste årene gjort et godt arbeid på disse
områdene. Det er utviklet interne handlingsplaner for FoU, og institusjonene
og deres ledelse har deltatt aktivt i den forskningspolitiske debatten. Den
aktive deltakelsen i den forskningspolitiske debatten har åpenbart vært med
på å sikre den økte oppmerksomheten som forskningen har fått de siste par
årene.

Det ser imidlertid ut til at det fortsatt mangler en del når det gjelder den
interne forskningsstrategiske tenkingen. Det kan være mange grunner til
dette. Mange føler at institusjonene har for lite handlingsrom blant annet på
grunn av myndighetenes praksis og stramme budsjetter.

På den annen side kan en av grunnene til at institusjonene ikke har frie
midler til nye satsinger på forskning, nettopp skyldes mangelen på strategisk
planlegging. En del institusjoner kan for eksempel ukritisk ha opprettet nye
studietilbud, uten tanke på framtidige variasjoner i studenttilstrømning og for-
skningsfinansiering. Mye av midlene er derfor bundet opp i faste lønns- og
driftsutgifter.

Forskningsbevilgningen er knyttet direkte til utdanningsbevilgningen,
noe som naturlig nok også begrenser institusjonenes handlingsrom når det
gjelder bruken av forskningsmidler. Det må likevel understrekes at institus-
jonene har hatt stor frihet til å omdisponere midlene internt på budsjettene,
også i dagens situasjon, muligheter som ikke har vært utnyttet optimalt. Det
er klart at dette spillerommet også kan brukes til prioritering av ulike forskn-
ingsoppgaver.

Institusjonene må i større grad bli i stand til å utføre interne prioriteringer
og fordelinger av forskningsressurser, og gjennom dette bidra til å nå mål om
kvalitetsutvikling, sterkere konsentrasjon av forskningsressursene og nas-
jonal arbeidsdeling ut fra kvalitetshensyn. Hvorvidt institusjonene skal bli
gode og selvstendige forskningsstrategiske aktører, avhenger derfor i stor
grad av institusjonene selv, og deres evne til å utvikle og sette i verk en forskn-
ingspolitikk innenfor rammen av en kollegial styringsstruktur og en egalitær
kultur.

De fleste av de høgre utdanningsinstitusjonene har svak tradisjon for selv
å fungere som strategisk aktør i fordelingen av midler ut fra forskningsmes-
sige prioriteringer og kvalitetskriterier, . Ledelsen ved institusjonene har
tradisjonelt hatt liten legitimitet for styring av forskningsaktivitetene. Dette
kan tilsi at man bør endre den interne styringsstruktur på en måte som gir
ledelsen økt handlingsrom. Det vises her til drøfting i kapittel 15 Evaluering
og akkreditering i høgre utdanning.

Det er bred politisk enighet om at forskningen og utviklingsarbeidet er av
avgjørende betydning for landets sosiale, kulturelle og økonomiske utvikling.
Institusjonene og deres ansatte bør bidra aktivt til den samfunnspolitiske
debatten på dette området og gi myndighetene råd. Det er viktig at institus-
jonene og Universitets- og høgskolerådet gir innspill som kan bidra til utviklin-
gen av en helhetlig nasjonal kunnskapspolitikk, der institusjonenes ønsker
vurderes i sammenheng med samfunnets behov for forskning og utvikling.
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8.4.10 Institusjonenes personalpolitikk

For å utvikle det faglige og vitenskapelige personalets evner på en best mulig
måte til gode for høgre utdanning og forskning, bør alle institusjoner i høgre
utdanning ha betydelig handlefrihet i sin personalpolitikk.

Etter utvalgets oppfatning kan institusjonene føre en langt mer aktiv per-
sonalpolitikk innenfor eksisterende rammer. Det er imidlertid også behov for
å utvide institusjonenes og ledelsens spillerom på flere nivåer i organisas-
jonene. I den sammenheng vil utvalget påpeke at det er behov for økt fleksibi-
litet når det gjelder bruken og utviklingen av det faglige og vitenskapelige per-
sonalet.
– Utvalgets forslag til finansieringsmodell legger opp til at ulike institus-

joner kan ha forskjellig vektlegging av utdanning og forskning.
– En sterkere prioritering av etter- og videreutdanning vil tilsi at en økende

andel av personaltet bør vie sitt arbeid til dette.
– Institusjonene vil utvikle en strategi som medfører at institutter eller

avdelinger innenfor institusjonene har ulikt omfang av forskning og utdan-
ning.

– Utvalget har en relativt vid forståelse av begrepet «forskningsbasert
undervisning». Det innebærer at utdanning både kan gis av aktive for-
skere og av øvrige ansatte med tilknytning til et forskningsmiljø.

– Den enkeltes evner endres og utvikles gjennom yrkeskarrieren. Samtidig
synes det som det er lav mobilitet av vitenskapelig og faglig personale mel-
lom institusjonene for høgre utdanning i Norge. Dette forsterker behovet
for å etablere en bedre personalledelse på grunnivåene i institusjonene.
Målet er å sørge for at det faglige personalet anspores og gis muligheter
til utfoldelse på de områder der de har de beste forutsetninger for å gjøre
en god jobb.

Ledelsen ved institusjonene har adgang til å fordele arbeidsoppgaver mellom
vitenskapelig ansatte. Ledelsens handlefrihet bør i større grad benyttes til å
føre en aktiv personalpolitikk for å framme kvalitet og utdanning og forskning
med utgangspunkt i den enkelte ansattes faglige forutsetninger og interesser.
Muligheten for fleksibilitet i fordelingen av arbeidstid mellom undervisning
og forskning er et virkemiddel i denne sammenheng.  Utvalgets flertall, alle
unntatt Rygg og Skønberg,understreker at de går i mot bruk av rene undervis-
ningsstillinger ved tilsetting i ordinære stillinger ved lærestedene.

8.4.11 Tildeling av FoU-midler til Nord-Norge

Utvalgsmedlemmene Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Magga, Mjøs, Strand og
Aamodt vil vise til at forskning og utvikling har fått en økende betydning for
utviklingen av regionenes kunnskapsbase og deres evne til innovasjon og
nytenkning. Nord-Norge har omkring ti pst. av landets befolkning og en tils-
varende andel av studieplassene. Landsdelens andel av Norges totale invest-
eringer i FoU er imidlertid kun fem pst..

Dette skyldes blant annet at Nord-Norge har en næringsstruktur preget av
mange svært små bedrifter som ikke er i stand til å utføre forskning og
utvikling av noe særlig omfang. Disse bedriftene trenger imidlertid også til-
gang til sterke kunnskapssentra som kan bidra med dyktige kandidater, rele-
vant kompetanse og ny kunnskap. Det er viktig å sikre landsdelen gode FoU-
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miljøer som kan bidra til etablering av ny næringsvirksomhet, til den sosiale
og kulturelle utviklingen i regionen og til at høgt utdannet fagpersonell blir
boende i regionen.

Disse medlemmene går derfor inn for at myndighetene øker investerin-
gene i de offentlige institusjonene for forskning og utvikling i regionen, blant
annet for å kompensere for næringslivets manglende evne til å satse på FoU.
Det bør være en målsetting at FoU-andelen i Nord-Norge kommer opp på
samme nivå som befolkningsandelen.

Utvalgets medlemmer Kjenndalen, Rommetveit, Karlsen Seim, Skønberg og
Aaslandfinner prinsipielt at konkrete forslag om tildelinger til enkeltregioner
eller institusjoner går utover det mandatet som er gitt for utvalgets arbeid.

8.4.12 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til forskningens
plass i høgre utdanning frammer utvalget følgende forslag:
– Undervisningen ved institusjonene bør være forskningsbasert i vid for-

stand. Hvor stor del av FoU-innsatsen bør utgjøre av de vitenskapelige
ansattes totale arbeidstid, vil kunne variere med institusjonstype og utdan-
ningsopplegg.

– Utvalget mener målet om å nå OECD-gjennomsnittet kun kan gjelde som
en første etappe i en plan for at Norge skal nå samme FoU-innsats som
våre nordiske naboer. Utvalget foreslår derfor en opptrapping i to etapper,
der man bruker fem år på å nå OECD-gjennomsnittet og ytterligere fire år
for å nå gjennomsnittsnivået for Sverige, Finland og Danmark.

– Det må gis en betydelig økning i den offentlige satsingen på grunnforskn-
ing.

– Utvalget går inn for at det skilles klarere mellom forskning og undervisn-
ing i grunnbevilgningene til institusjonene.

– Fagmiljøenes deltakelse i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
må fullfinansieres av Forskningsrådet. De statlige bevilgningene til For-
skningsrådet må økes tilsvarende.

– Forskningsfondet bør økes til 20 mrd. kroner. Avkastningen av fondet må
brukes til langsiktig, grunnleggende forskning, primært i universitets- og
høgskolesektoren. Deler av avkastningen kan øremerkes strategiske
satsinger, men en vesentlig del må brukes for å sikre en generell heving
av forskningens kår, blant annet gjennom investeringer i utstyr og rekrut-
tering.

– Utvalget mener at større deler av FoU-bevilgningene til universitets- og
høgskolesektoren bør kanaliseres til forskningsmiljøer som frambringer
forskning av høy internasjonal kvalitet. Satsing på framragende forskning
bør primært ta utgangspunkt i allerede eksisterende forskningsmiljøer,
forskergrupper og nettverk. Institusjonene selv har hovedansvaret for å
støtte slike miljøer, og må gis rammebetingelser som gjør dette mulig.
Denne type forskningssatsning bør komme utdanningssidenr til gode, og
studenter på høgre nivå og doktorgradskandidater bør involveres i slike
satsninger.

– Det bør finnes et eget organ for forskningspolitiske spørsmål på minister-
nivå.

– Forskningsministeren bør ha ansvar for å utarbeide fireårige forsknings-
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meldinger og langtidsbudsjett for forskning. Til støtte og avlastning for
forskningsministeren bør man vurdere å opprette en egen
statssekretærstilling for forskningspolitiske saker.

– Antallet stipendiater må økes med minst 1200 de neste fem årene.
– En større andel av bevilgningene til forskerrekruttering bør kanaliseres

gjennom institusjonene.
– Arbeidet for å rekruttere kvinner til norsk forskning må intensiveres.
– Ledelsens handlefrihet bør i større grad benyttes til å føre en aktiv person-

alpolitikk for å freamme kvalitet og utdanning og forskning med utgang-
spunkt i den enkelte ansattes faglige forutsetninger og interesser.

– Utvalget vil framheve forskningen og utviklingsarbeidets sentrale betydn-
ing for de yrkesrettede utdanningene ved høgskolene. Ved disse institus-
jonene bør det legges økt vekt på - og støtte til - studier knyttet til
kunnskapsbehovene i yrkeslivet.

Utvalgsmedlemmene Bjelde, Kvam, Kjelstrup, Magga, Mjøs, Strand og Aamodt
fremmer følgende forslag:
– Myndighetene bør øke investeringene i de offentlige institusjonene for

forskning og utvikling i Nord-Norge, blant annet for å kompensere for
næringslivets manglende evne til å satse på FoU. Det bør være en målset-
ting at FoU-andelen i Nord-Norge kommer opp på samme nivå som
befolkningsandelen.
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Kapittel 9   
Gradsstruktur i høgre utdanning

9.1 Kort historikk

Det Kongelige Frederiks Universitet ble åpnet for studenter i 1813. I utgang-
spunktet var universitetet en embetsskole for staten med fagene teologi, jus
og medisin. Kort tid etter opprettelsen var det ti ulike eksamener som kunne
avlegges. Fem av disse eksisterer i dag; examen philosophicum og teologisk,
juridisk, medisinsk og filologisk eksamen. Teologi, jus og medisin har beholdt
mye av sin opprinnelige form fram til i dag. Den filologiske embetseksamen,
eller skolelærereksamen fra universitetets første år, har gjennomgått større
endringer og representerer et utgangspunkt for etableringen av skillet mel-
lom hovedfag og bifag etter loven om språklig-historisk og matematisk-natur-
vitenskapelig embetseksamen av 14. september 1905.

Universitetsfundatsen av 1824
Magistergraden og lisensiatgraden kan spores tilbake til universitetsfundat-
sen av 1824. Fundatsen er den første lovgivningen om universitetets akade-
miske grader. Revisjonen av lovgivningen i 1845 fjernet begge gradene. Imid-
lertid ble magistergraden gjeninnført i 1921. Graden ble etablert som et alter-
nativ til de «lærerembetseksamenene» som fantes. Den gav muligheter til en
fordypelse i en rekke nye disipliner og skilte seg fra de to embetseksamenene
med en større grad av forskningspesialisering. Graden ble spesielt populær
blant studenter i humaniora som tok sikte på en akademisk yrkesvei. Etter
hvert beveget hovedfagsstudiene seg fra å være en typisk lærerutdanning til å
bli en mer forskningsrettet utdanning. Samtidig ble forskjellene mellom
hovedfagsoppgavene og magistergradsoppgavene mindre, og magister-
graden ble også avlagt av stadig færre studenter.

Doktorgraden
Det var først i Tyskland på begynnelsen av 1800- tallet at det ble innført en for-
skningsbasert doktorgrad. Den tyske doktorgraden ble normalt avlagt etter
omtrent to års studier. Den britiske forskningsdoktorgraden ble tildelt etter
en betydelig forskningsinnsats over mange år. Tyskland har i dag en høyere
grad, habilitation, som er en forutsetning for å få et professorat. Den tyske
modellen hadde stor innflytelse på utviklingen av doktorgradsstudiene i res-
ten av Europa og i USA. Den amerikanske Ph.D., som ble innført på midten av
1800- tallet, hadde mye av sitt utgangspunkt i den tyske universitetstradis-
jonen med dens vektlegging på forskningsbasert undervisning. I England ble
Ph.D.-graden innført som en lavere doktorgrad, først i 1917 ved Universitetet
i Oxford. Den første norske doktorgraden ble tildelt ved Det Kongelige Fred-
eriks Universitet i 1817, men fram til 1870-årene var det relativt få som avla
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doktorgraden. Doktorgraden eller doktorgradsnivå ble etter hvert en forutset-
ning for å få et professorat eller en dosentstilling.

I årene før 1993 ble det etablert en rekke nye doktorgrader med en mål-
setting om planmessig forskerutdanning. Norges tekniske høgskole gikk i
bresjen i 1974 ved å innføre dr.ing.-graden. I 1977 ble et tilsvarende opplegg
for matematisk-naturvitenskapelige fag innført ved universitetene (dr.scient.).
I 1980-årene er nye doktorgrader innført på de fleste andre fagområdene: i
humanistiske vitenskaper (dr.art.), samfunnsvitenskap (dr.polit.) og
psykologi (dr.psychol.). Fra 1993 ble det innført et felles, nasjonalt doktor-
gradsreglement for alle lærestedene basert på organiserte studier.

9.2 Utdanningssystemet i Norge i dag

9.2.1 Et todelt utdanningssystem med en gradsstruktur i to steg

Det norske utdanningssystemet for høgre utdanning kjennetegnes i
hovedtrekk av å være et todelt system, med en universitetssektor og en høg-
skolesektor. Selve gradsstrukturen består av et lavere nivå og et høyere nivå
før forskerutdanning. 190 Skillelinjene mellom de to utdanningssystemene i
Norge er mindre klare enn i andre land som har et todelt utdanningssystem.

Felles grader og studentenes overgangsmuligheter mellom institusjon-
stypene er karakteristisk for det norske systemet. Dessuten kan høgskolene
gis rett til å tildele doktorgrader. Foreløpig gjelder dette bare for tre av høg-
skolene og et begrenset antall fag. Et hjelpemiddel i vurdering av de enkelte
studier er vekttallssystemet. Vekttallssystemet er en ordning der fagene deles
inn i mindre vekttallsenheter - eller moduler - med utgangspunkt i ett semes-
ters normert studietid tilsvarende 10 vekttall. Et studieår består av to semestre
tilsvarende 20 vekttall.
9.2.2 Universitetssektoren

Universitetssektoren omfatter fire universiteter og de vitenskapelige høg-
skolene for arkitektstudier, musikk, idrett, landbruk, handel og veterinærme-
disin. Institusjonene i universitetssektoren driver forskning og gir utdanning
som leder fram til akademisk grad. I universitetssektoren tilbys det i hovedsak

190.Prosjektrapporten  Trends in Learning Structures in Higher Educationer en komprimert 
analyse av trender og tendenser i høgre utdanning i EU og EØS- land. Rapporten er 
utformet av  Confederation of European Union Rectors' Conferences (CRE) og kartlegger 
blant annet landenes gradsstrukturer og karakteriserer gradene etter hvorvidt struk-
turene er enhetlige ( unitary) eller todelte ( binary). Et enhetlig system kjennetegnes av 
at det høgre utdanningssystemet består av en type utdanningsinstitusjoner der alle utdan-
ningsprogrammene inngår. Et todelt system kjennetegnes av å ha to ulike typer av høgre 
utdanningsinstitusjoner, der den ene gir klassisk universitetsutdanning som kombinerer 
forskning og utdanning. Den andre representeres av mer yrkesorienterte utdanningsløp, 
med eller uten en anvendt forskningsprofil. Videre klassifiseres strukturene etter hvor-
dan utdanningsnivåene er inndelt. En gradsstruktur kan være bygd opp enten i ett steg 
eller to ( one-tier/two-tier structure). Ettstegs studieløpene består av et integrert nivå som 
leder til en grad og som gir tilgang til forskerutdanning. Tostegs studieløpene består av 
en gradsstruktur der det er minst to nivåer høgre utdanning. Hvert steg avsluttes med en 
grad, som enten kan anvendes i arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier. Begge 
former kan forekomme i enhetlige og todelte systemer.
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studier i akademiske disipliner og profesjoner innenfor eksempelvis human-
iora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, jus, medisin, odontologi og teologi.

Universitetenes historisk-filosofiske, matematisk-naturvitenskapelige og
samfunnsvitenskapelige fakulteter har en gradsstruktur bestående av en
lavere og høyere grad. I motsetning til profesjonsstudiene følger ikke stu-
denten et fastlagt studieløp, men kan forholdsvis fritt velge hva utdanningen
skal bestå av. Ved allmennfagene på universitetene kan studentene kombi-
nere enkeltfag til grader. Forutsetningen er at kombinasjonen tilfredsstiller
bestemte krav til faglig bredde og dybde for at studenten skal kunne oppfylle
kravene til cand.mag.-graden.

Lavere grads nivå
Den lavere graden i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag er normert
til fire års studier og kan påbygges med et hovedfagsstudium fram til høyere
grad. Den består av 80 vekttall og må inneholde et førstesemesterstudium på
10 vekttall, et mellomfag tilsvarende 30 vekttall og en enhet på 20 vekttall. Stu-
denten velger selv fagene. 191 Kjennetegn ved dagens cand.mag.-grad er at
den er fleksibel; men det er regler om fakultetstilknytning. Det er mulig å
kombinere fag på tvers av fakulteter og fag i en interfakultær cand.mag.-grad.
Utdanninger som inngår i en og samme grad, kan komme fra flere institus-
joner. Cand mag.-utvalget ved Universitetet i Oslo (1995) har formulert
kravene til hva en kandidat med cand.mag. skal kunne ved endt studium:

«Arbeidet med fagene/emnene skal videre gi øvelse i vitenskapelig
metode og forståelse, i kritisk tenkning og diskusjon. Den faglige
modenhet som erverves skal kunne overføres fra ett område til et an-
net. En cand. mag. skal videre ha fått øvelse i å arbeide selvstendig, å
kommunisere, å analysere problemer, å løse problemer systematisk.
Gjennom studiene blir studentene kjent med tradisjonsformidling og
krav til saklighet og vitenskapelig holdning.»

Realfagenes cand.mag.-grad har en annen studiestruktur og den er bygd opp
av mindre vekttallsenheter, og at kravet til omfang er mindre (65 vekttall i
tillegg til ex. phil.).

Cand.mag.-graden er hovedsakelig tillagt to funksjoner. For det første skal
den danne basis for hovedfag og derigjennom være et grunnlag for forskerut-
danning. For det andre skal den gi grunnlag for yrkesutøvelse og framstå som
en selvstendig og avsluttet utdanning. 192

Hovedfag - høyere grads nivå
Gjennom hovedfagsstudiet får studentene en faglig fordypelse innenfor ett av
fagfeltene i modenhet og mulighet til ytterligere trening i å anvende viten-

191.Fagene ut over førstesemesterstudiet kan for eksempel være et mellomfag og to grunn-
fag; et mellomfag, et grunnfag og to semesteremner; et storfag (mellomfag + storfag-
stillegg), et grunnfag og et semesteremne.

192.En viktig funksjon for cand.mag.- graden har vært å rekruttere lærere til grunnskolens 
ungdomstrinn og videregående opplæring. En cand.mag. med praktisk-pedagogiske 
utdanning blir tilsatt som adjunkt i skoleverket.
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skapelig metode. Videre gir arbeidet med oppgaven mer spesifikk kvalifiser-
ing for yrkeslivet, og det forbereder til doktorgradsstudier.

NIFU 193 har beskrevet målsetningen med hovedfagsstudiet som tosidig.
På den ene siden markerer det slutten på den institusjonaliserte skoleringen
siden barndommen, og på den annen side representerer hovedfagsstudiet
begynnelsen av et nytt stadium, der studenten går fra å være kunnskapskon-
sument til å bli kunnskapsprodusent. Hovedfagsstudiet er normert til to år
etter lavere gradsstudier, studiet kan gi tittelen cand.philol., cand.polit.,
cand.san. cand.scient., eller cand.musicae. Et unntak fra dette er cand.scient.,
der hovedfaget er normert til 1 1/2 år.

Som et alternativ til hovedfag er det på visse områder innført mastergrad,
se nedenfor 9.2.4.

Profesjonsutdanningene
Ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene tilbys det også utdan-
ningsprogrammer som er lagt opp som sammenhengende studieløp. Utdan-
ningene karakteriseres av at de er monolittisk oppbygd, noe som vil si at stu-
dentene vanligvis følger et fastlagt studieløp fra begynnelse til slutt. Student-
enes valgmuligheter innenfor denne typen studier er begrenset. Studiene
fører fram til en spesiell profesjon, medisin til lege, odontologi til tannlege,
teologi til prest og så videre. Innenfor visse fagfelt er det nødvendig med en
særskilt eksamen eller erfaring for å kunne praktisere det bestemte yrket. 194

Sertifiseringen av yrkeskompetanse kan være knyttet til en bestemt praksis
som må godkjennes.

Normalt er profesjonsutdanningene normert til 6-6 1/2 år og omfatter
grader som cand.theol., cand.jur., cand.med., cand.pharm., cand.odont.,
cand.psychol. og cand.ed. Grader i økonomi - cand.oecon. - og ingeniørviten-
skap - sivilingeniør - har en tidsmessig normering på henholdsvis fem og fem
og et halvt år. Noen av disse studiene har åpent for deleksamner slik at stu-
denter som ikke nødvendigvis ønsker å ta hele studieløpet, kan ta for eksem-
pel grunnfag i offentlig rett, som er en del av jusstudiet. Utdanningene ved de
vitenskapelige høgskolene er normert til ca fem år og gradene som tilbys er;
cand.agric., cand.med.vet., sivilingeniør, sivilarkitekt og siviløkonom som er
fireårig.

Doktorgraden
Norge har i dag to typer doktorgrader etter innføringen av et felles, nasjonalt
doktorgradsreglement i 1993. De to doktorgradene er formelt sett likeverdige:
den tradisjonelle dr.philos.-graden og de nye doktorgradene med formaliserte
opplegg. De nye gradene er utformet etter Ph.D.- modellen, der man legger
vekt på organisert forskerutdanning med veiledning av avhandlingsarbeidet
og med krav til metode- og substanskurs. Den gamle dr philos.-graden er
beholdt som et alternativ for dem som ikke følger opplegget til de nye

193.Delrapport 1 Evaluering av høgskolereformen, Berit Karseth og Svein Kyvik:. 1999.
194.Eksempel på dette er praktisk-teologisk eksamen for å bli prest eller turnusperiode for å 

bli lege.
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gradene. Doktorgraden er normert til tre års forskningsinnsats, som regel
fordelt over fire år med 25 pst. lønnet pliktarbeid 195

9.2.3 Høgskolesektoren

Høgskolesektoren består av statlige og private høgskoler. Dette er en for-
holdsvis mangeartet gruppe, bestående av det som tidligere var distriktshøg-
skoler, pedagogiske høgskoler, ingeniørhøgskoler, kommunal- og sosialhøg-
skoler, statlige musikkonservatorier og høgskoler for utdanning av helseper-
sonell. Høgskolene tilbyr primært yrkesutdanninger 196 med fastlagte studi-
eløp som lærerutdanning, sykepleierutdanning, ingeniørutdanning, markeds-
føring og administrasjon og ledelse, men også fagstudier som ofte svarer til
grunn- og mellomfag ved universitetene, hovedfagstilbud i spesielle fagfelt og
sivilingeniør- og siviløkonomutdanninger. Høgskoleeksamener kan brukes
som deler av en cand.mag.-grad, og kan ved at studenten oppfyller visse betin-
gelser, gi opptaksgrunnlag til hovedfagsstudier ved et universitet. Noen høg-
skoler har også utviklet studier på master- og doktorgradsnivå.

En måte å kategorisere de ulike utdanningene i høgskolesektoren på er å
skille mellom yrkesutdanninger og det som tidligere tilsvarte distriktshøg-
skolefag. Et spesielt trekk for en del sentrale yrkesutdanninger i høgskolesek-
toren er at de er underlagt nasjonale rammeplaner, eksempelvis lærerutdan-
ning, sykepleierutdanning og ingeniørutdanning. Rammeplaner er planer for
studier der departementet har fastsatt nasjonal spesifisering av utdanningenes
mål, innhold, struktur og organisering innenfor de flerårige yrkesrettede
utdanningene. Det er i tillegg utarbeidet planer for flere videreutdanninger.
Hensikten med planene er å ivareta kvalitet og ensartethet i studier som
ingeniør-, lærer- og helseutdanninger. Distriktshøgskolefagene har ikke hatt
en tilsvarende klart definert oppgave, men har lagt vekt på et mer allmenndan-
nende element på samme måte som universitetene. 197

9.2.4 Mastergrader ved universiteter og høgskoler

Mastergradsprogrammene ved norske universiteter og høgskoler har to over-
ordnede formål. For det første skal det utdannes kandidater til et internasjon-
alt arbeidsmarked. For det andre skal programmene legge til rette for inter-
nasjonalisering av institusjonenes virksomhet.

195.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
196.Anvendelse av betegnelsene profesjonsutdanning og yrkesutdanning er ikke alltid sam-

menfallende i ulike sammenhenger. I dagligtale brukes ofte profesjonsutdanning som 
samlebetegnelse for utdanninger av en mer yrkesrettet karakter uavhengig av tidsnorm-
ering og typer av studier. Av hensyn til dette valgte man å bruke inndelingen profesjon-
sutdanninger på lavere, mellom- og høgre nivå i Norges forskningsråds  Evaluering av 
høgskolereformen. Dette ble også begrunnet med at betegnelsen yrkesutdanning kan gi 
assosiasjoner til videregående opplæring. Imidlertid anvendes ikke betegnelsen profes-
jonsutdanning i lov om universiteter og høgskoler. I loven vises det til grader, yrkesutdan-
ninger, fag og emner. I forskrift om fastsetting av grader, yrkesutdanninger og 
utdanningsprogram... (F 10.05.1996 nr. 420) og vedlegg til denne er betegnelsen profes-
jonsutdanning også utelatt til fordel for grader og yrkesutdanninger. For å være konsis-
tent i forhold til regelverk er det i denne utredningen gjort et skille mellom 
yrkesutdanninger og grader. Betegnelsen profesjonsutdanning brukes om de lengre 
ettstegs utdanningene som leder fram til en bestemt profesjon for eksempel prest, tann-
lege, psykolog.

197.Delrapport 1. Evaluering av høgskolereformen, Berit Karseth og Svein Kyvik NIFU 
1999.
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Fra 1991 har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tildelt uni-
versitetene og de vitenskapelige høgskolene rett til å opprette mastergrader.
Krav til etablering er at mastergradsstudiene inngår i institusjonenes internas-
jonaliseringsprogram og at det er et spesielt behov for programmene. En av
hovedhensiktene med etableringen av mastergradene har vært å dekke
behovet for tilrettelagte studietilbud for utenlandske studenter. Den såkalte
kvoteordningen ble innført i 1994 som særlig stipendordning for studenter fra
Øst-Europa og utviklingsland. Den går i hovedsak ut på at et bestemt antall
studenter blir tilbudt tilrettelagte engelskspråklige undervisningsopplegg, for
eksempel gjennom mastergradsstudier. Disse kursene er i hovedsak ikke
tilgjengelige for norske studenter. Imidlertid ble det i St.meld. nr. 40 (1990-91)
Fra visjon til virke anbefalt at disse mastergradsprogrammene ble åpnet for
både norske studenter og utenlandske studenter som en del av internasjona-
liseringen av studiestedene.

Studier i Norge som leder fram til en mastergrad, skiller seg fra andre
studietilbud gjennom et annerledes opptaksgrunnlag. Departementet har fast-
satt at opptaksgrunnlaget generelt skal tilsvare tre års universitetsgrad eller
tilsvarende. I tillegg til dette er det vanlig at institusjonen stiller egne spesi-
fikke krav, for eksempel i form av faglig fordypning eller arbeidserfaring. Det
kreves gode engelskferdigheter for opptak til de engelskspråklige pro-
grammene.

I brev av 20. november 1998 til de statlige høgskolene åpnet Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet for at høgskolene kunne søke om å delta i
en prøveordning med mastergrader. Departementet satte tre grunnleggende
krav til søkerinstitusjonene: De skulle ha den nødvendige faglige kompetanse,
det skulle foreligge et godt utredet opplegg for et mastergradsstudium, og
studiet måtte startes opp høsten 1999. Hensikten med ordningen var å
etablere et nasjonalt erfaringsgrunnlag for det videre arbeidet med
gradsstrukturen i Norge.

Etter vurderinger i en faglig komité for hvert av de ønskede studiene og
på grunnlag av de endelige søknadene har departementet gitt fem av søkerin-
stitusjonene adgang til å være med på prøveordningen. 198 Mastergradsstudi-
ene skal evalueres med særlig fokus på gjennomstrømning og fullføring,
kvalitetssikring internt og i forhold til internasjonale standarder, og om det er
sammenheng mellom studentenes ulike utdannings- og yrkesbakgrunner og
studieatferd.
9.2.5 Grader og tittelbenevnelser i det norske utdanningssystemet

Grader, yrkesutdanning og utdanningsprogram 199 grad er en felles betegnelse
for de tradisjonelle universitetsgradene og de spesielle gradene som er fastsatt for
høgskolesektoren, for eksempel hovedfagskandidat, høgskolekandidat og høg-
skoleingeniør. Etter universitets- og høgskoleloven er yrkesutdanning og utdan-
ningsprogram lovteknisk likestilt med grader og må på samme måte fastsettes ved
kongelig resolusjon.  Yrkesutdanning er definert som flerårige, integrerte, yrkes-
rettede utdanninger som ikke gir grunnlag for tildeling av særskilt grad. Det vil

198.Høgskolen i Agder, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Stavanger 
og Høgskolen i Volda.

199.Se kongelig resolusjon av 24. juni 1996.
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i hovedsak omfatte yrkesrettede utdanninger i høgskolesektoren av to års varighet
eller mer. Studier av kortere varighet er definert som fag og inngår i grunnlaget
for tildeling av grad. Universitetenes profesjonsutdanninger kommer med enkelte
unntak inn under det fastsatte gradssystemet. Betegnelsen  utdanningsprogram
angir en restkategori som verken gir grunnlag for gradstildeling eller kan beteg-
nes yrkesutdanning, f.eks. praktisk-pedagogisk utdanning.

Krav til faglig bredde og fordypelse
Cand.mag.-graden oppnås på grunnlag av 200

§ 1.  Virkeområde
Forskriften omfatter krav og myndighet knyttet til bestemmelser om

bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger ved institusjoner under
lov om universiteter og høgskoler.

«§ 2 a. fire års normert studietid for
– grad med faglig tyngde innenfor historisk-filosofiske og samfunnsviten-

skapelige fag eller generelt sammensatt grad ved universitetene,
– grad ved de statlige høgskolene, kunsthøgskolene, Norges idrettshøg-

skole og Norges musikkhøgskole, og må omfatte eksamen i ett fag/stu-
dium som svarer til to semestres normert studietid og ett fag/studium
som svarer til tre semestres normert studietid. 4-årig lærerutdanning til-
fredsstiller kravet til cand.mag.-grad dersom den inneholder en faglig
enhet på minst to semestre. Pedagogikk som slik enhet må bestå av
eksamener ut over obligatorisk studieenhet i faget.

b. tre og et halvt års normert studietid for
– grad med faglig tyngde innenfor realfag ved universitetene og Norges

landbrukshøgskole, og må enten omfatte eksamener i emner på til sam-
men 30 vekttall som samlet utgjør en emne- og studieretningsgruppe i ett
realfag, eller eksamen i en emnegruppe i ett realfag og eksamen i ytterlig-
ere en emnegruppe innen realfag eller et annet studium av tilsvarende
omfang. Institusjonens styre godkjenner emne- og studieretningsgrupper.

Examen philosophicum skal inngå i grunnlaget for cand.mag.-grad ved univer-
sitetene. Styret kan fastsette regler om unntak, og om eventuelt krav om
påbyggingsstudium for examen philosophicum. Examen philosophicum kan
inngå i grunnlaget for cand.mag.-grad ved statlig høgskole, vitenskapelig høg-
skole og kunsthøgskole, men er ikke et obligatorisk krav.

Kravene i cand.mag.-grad dekkes også av enheter som har en studietid ut
over henholdsvis ett år/20 vekttall og ett og et halvt år/30 vekttall, jf. § 4 c og
d-e nedenfor. For cand.mag.-grad med faglig tyngde innenfor realfag må krav
om godkjenning som emnegruppe/studieretningsgruppe være oppfylt.

Eksamensenheter med omfang ett semester/10 vekttall eller mindre
innenfor samme fagområde kan samlet godkjennes som enhet i cand.mag.-
grad etter nærmere regler fastsatt av styret.

Vitnemål om cand.mag.-grad utstedes av institusjon der det er avlagt
eksamen(er) tilsvarende minst to semestres normert studietid.

200.Se forskrift av 23. desember 1999 nr. 1528.
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Krav til øvrige grader m.m.
§ 3 a. Gradene
– candidata/candidatus philologiae (cand.philol.),
– candidata/candidatus rerum politicarum (cand.polit.),
– candidata/candidatus scientiarum (cand.scient.),
– candidata/candidatus sanitatis (cand.san.) og
– candidata/candidatus musicae (cand.musicae)

oppnås på grunnlag av cand.mag.-grad/adjunktkompetanse eller tilsvarende,
og hovedfagseksamen i henholdsvis historisk-filosofiske fag, samfunnsviten-
skapelige fag, realfag, teknologiske fag og idrettsfag, helsefag eller musikkfag
ved de institusjonene som kan tildele slik grad, se forskrift av 10. mai 1996 nr.
420.

Graden hovedfagskandidat oppnås på grunnlag av cand.mag.-grad/
adjunktkompetanse eller tilsvarende, og hovedfagseksamen ved de statlige
høgskoler som kan tildele slik grad, se forskrift av 10. mai 1996 nr. 420.

I hovedfagseksamen skal det inngå et selvstendig vitenskapelig og/eller
kunstnerisk arbeid

(hovedfagsoppgave). Styret kan fastsette nærmere bestemmelser om krav
til omfang m.m.

b. For øvrige grader og for yrkesutdanninger som det ikke er fastsatt ram-
meplan for, fastsettes eventuelle krav til bredde og fordypning av styret ved
institusjon som kan gi slike grader og yrkesutdanninger, se forskrift av 10. mai
1996 nr. 420.

Studieenheter
§ 4 Studieenheter som kan inngå i grunnlaget for gradene:
– eksamen fra studier med normert studietid på ett semester/10 vekttall

som semesteremne, halvårsenhet, halvårig studium, halvårig påbyggings-
studium/videreutdanning

– eksamen fra studier med normert studietid på to semestre/20 vekttall som
grunnfag, emnegruppe, årsenhet, årsstudium, ettårig utdanningspro-
gram, ettårig yrkesutdanning/påbyggingsstudium/videreutdanning

– eksamen fra studier med normert studietid på tre semestre/30 vekttall
som mellomfag, årsenheter/årsstudier/grunnfag med tilhørende halvårig
påbyggingsstudium/videreutdanning, mellomfagstillegg som bygger på
grunnfag eller tilsvarende, studieretningsgruppe som bygger på
emnegruppe eller tilsvarende

– eksamen fra studier med normert studietid på fire semestre/40 vekttall
som storfag, årsenheter/årsstudier/grunnfag med tilhørende ettårig
påbyggingsstudium/videreutdanning, toårige yrkesutdanninger, toårig
høgskolekandidatutdanning, andre toårig studium

– grader, yrkesutdanninger og annen utdanning med normert studietid på 2
1/2-4 år

– hovedfagseksamen som bygger på kunnskapsgrunnlag med omfang tils-
varende tre semestres studietid/mellomfag eller tilsvarende, med norm-
ert studietid på fire semestre til gradene cand.philol., cand.polit.,
cand.san., cand.musicae og hovedfagskandidat, og tre til fire semestre til
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graden cand.scient.

Mindre eksamensenheter og deler av utdanninger kan inngå i grunnlaget for
gradene etter nærmere regler fastsatt av styret ved institusjonen.»

Godskriving
Fullført grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fastsatt
med hjemmel i universitets- og høgskoleloven skal, som hovedregel, god-
skrives studenten ved institusjoner omfattet av loven med normert studietid.
Uttellingen skjer innen de rammer ulike reglementer for øvrig setter for sam-
mensetningen av graden. For en rekke utdanninger er det gjort unntak fra
denne hovedregel 201 Unntakene fra hovedregelen gjelder særlig utdanninger
fra før oppgradering til høgskole.

Grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram i antall og lengde
I vedlegg til forskrift (F 10.05.1996) om fastsetting av grader, yrkesutdan-
ninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler
angis det institusjonsvis hvilke grader, yrkesutdanninger og studieprogram-
mer de offentlige institusjonene for høgre utdanning kan tildele.

Boks 9.1 Godkjente grader og tittelbenevnelser i henhold til vedlegg til F 
10.05.1996 nr 420 1

Grader
Cand.mag 3-1/2-4 år, høgskolekandidat 2-3 år, hovedfagskandidat 2 år ut over
cand. mag./adjunktutdanning 6 år, høgskoleingeniør 3 år, cand. jur.6 år, cand.
med. 6-6-1/2 år, cand. odont. 5 år, cand. oecon. 5-1/2 år, cand. ed. 6 år, cand.
pharm 5 år, cand. philol. 6 år, cand. psychol. 6-6-1/2 år, cand. polit. 6 år, cand.
san. 2 år ut over cand mag eller tilsvarende 6 år, cand. scient. 5 år, cand. theol.
6 år, cand. agric. 5 år, cand. med. vet. 5-1/2-6 år, cand. musicae 2 år ut over
cand. mag. eller tilsvarende 6 år, kandidat i musikk 4 år, kunstfagkandidat 1-
1/2 år utover høgskolekandidat 4-1/2 år, diplomeksamen (musikk) 2 år ut
over kandidatgrad eller tilsvarende 6 år, hovedeksamen (musikk) 2 år ut over
kandidatgrad eller tilsvarende 6 år, fiskerikandidat 5 år, maritim kandidat 2-1/
2 år ut over 3 årig grunnutdanning fra høgskole 5-1/2 år, sivilarkitekt 5-5-1/2
år, siviløkonom 4 år, exam. oecon. 3-1/2 år, kandidat i arbeidshelse 1 år utover
cand. mag eller tilsvarende 5 år, kandidat i helseadministrasjon 1 år ut over
cand mag eller tilsvarende 5 år, kandidat i sykepleievitenskap 3 år ut over
sykepleieutdanning 6 år, kandidat i folkehelsevitenskap 1 år ut over cand.
mag. eller tilsvarende 5 år, designkandidat 4-1/2 år, siv. ing. 5 år, lic.jur., lic.
odont., lic philol., mag. art. 6-1/2-7 år, Master of Arts 1-1-1/2 år 3 årig univer-
sitetsgrad eller tilsvarende 4-4-1/2 år, Master of Philosophy. 2 årig ut over 3
årig universitetsgrad eller tilsvarende 5 år, Master of Science 2 år ut over 3
årig universitetsgrad eller tilsvarende 5 år, Master of technology Management
1-1-1/2 år utover sivilingeniør eller tilsvarende 6-6-1/2 år, Master of Arts 1 år

201.Se forskrift 28. oktober 1998 nr 1037
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utover sivilarkitektgrad eller tilsvarende 6-6-1/2 år, Master of Business
Administration 1-1-1/2 år ut over siviløkonom eller tilsvarende 5-5-1/2 år, Mas-
ter of International Business 1-1/2 år ut over 3-4 års høgskolestudier 4-1/2-5
år, cand. merc. 2 år utover siviløkonomutdanning eller tilsvarede 6 år, høyere
revisorutdanning 1-1/2 ut over revisorutdanning eller tilsvarende 4-1/2 år, dr.
art. 3 år, dr. med. vet. 3, dr. ing. 3, dr. techn., dr. juris. 3år, dr. med 3 år, dr.
odont. 3 år, dr. philos., dr psychol. 3 år, dr. agric., dr. polit. 3 år, dr. scient. 3 år,
dr. theol. 3 år, dr. oecon. 2 år

Yrkesutdanninger
tannpleier 2 år, billedkunstutdanning 4 år, døvetolkutdanning 2 år, faglærerut-
danning 3 år, kunstfagutdanning 4 år, translatøreksamen, dyrepleierutdan-
ning 1 år, allmennlærerutdanning 4 år, førskolelærer 3 år, revisorutdanning 3
år, sykepleierutdanning 3 år, sosionomutdanning 3 år, ingeniørutdanning 2 år
som påbygning på teknisk fagskole, vernepleier 3 år, jordmorutdanning 1 år
utover sykepleierutdanning 4 år, fysoiterapeututdanning 3 år, bioingeniørut-
danning 3 år, ergoterapeututdanning 3 år, radiografutdanning 3 år, barnever-
spedagognutdanning 3 år, ballettpedagogutdanning 3 år, reseptarutdanning 2-
1/2 år, ortopediingeniørutdanning 3 år, bibliotekarutdanning 3 år, kommunal-
kandidatutdanning 3 år, audiografutdanning 2 år, ballettutdanning 3 år, oper-
autdanning 3 år, teaterutdanning 3 år, figurteaterutdanning 3 år

Utdanningsprogram
Praktiskpedagogisk utdanning 1 år

1I forskriften er ikke den normerte studietiden for alle utdanninger oppg-
itt. I Boks 9.1 er utdanningenes normerte tid summert av hensyn til oversikten
og framstillingen i Figur 9.1. Summeringene er en indikasjon på normert
studietid etter minstekrav.

Totalt sett vises det til 88 utdanninger der normert tid er angitt. I tillegg
inneholder vedleggene utdanninger som ikke er angitt med tidsnormering.
Dette gjelder i hovedsak doktorgradsutdanninger som ikke er organiserte 202

lisensiatutdanningene og særlige eksamener som translatøreksamen. Videre
omfatter ikke forskriftens vedlegg forsøksordningene med mastergrads-
utdanninger på høgskolene.

202.For eksempel Dr. Philos., Dr. agric., Dr. techn.
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Kilde: Vedlegg til Forskrift 10. mai 1996 nr. 420

Samlet sett angis det 58 gradsutdanninger, 29 yrkesutdanninger og ett
utdanningsprogram, se tabell 9.1. Av figur 9.1 framgår det at det er flest utdan-
ninger som er normert til 3-3,5 års studietid, i hovedsak er dette yrkesutdan-
ninger. Det er elleve utdanninger på 4-4,5 års normert studietid, 7 av disse gir
grad. Totalt er det 35 av utdanningene som er normert til 5-5,5 og 6-6,5 års
studietid. Antallet studieløp er nesten jevnt fordelt på de to tidsnormeringene
med 17 og 18 utdanninger. Når det gjelder forskerutdanningene, så sprer de
seg over tre av kategoriene for tidsnormering fra 7-7,5 til 9-9,5 år til sammen.
Dette henger sammen med ulike krav til studielengde på lavere og høyere
nivå før opptak til doktorgradsstudiene. Totalt er det angitt elleve forskerut-
danninger, der seks av doktorgradsstudiene normeres til 9-9,5 år.

Figur 9.1 Grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram i henhold til F 10 mai 1996 nr 420

Kilde: Vedlegg til Forskrift 10. mai 1996 nr. 420

Tabell 9.1: Grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram fordelt på antall år normert

1-1,5 år 2-2,5 år 3-3,5 år 4-4,5 år 5-5,5 år 6-6,5 år 7-7,5 år 8-8,5 år 9-9,5 år Sum

Grad 1 4 7 17 18 2 3 6 58

Yrkesutdan-
ning

1 5 19 4 29

Utd.program 1 1

Sum 2 6 23 11 17 18 2 3 6 88
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En broket sammensetning av høgre utdanning
Bildet som kommer fram, er broket og sammensatt. Spesielt universitetene
har etterlevninger av eldre kandidatbetegnelser som det i varierende grad gis
undervisning eller veiledning i; eksempel på dette er magistergrader og lisen-
siatgrader. Magistergraden er stort sett avviklet, men ved Det Historisk
filosofiske fakultet ved UiO er den opprettholdt i spesielle fag der det ikke er
etablert hovedfagsstudier.

Mangfoldet i godkjente grads- og kandidatbenevnelser strekker seg fra de
mer kuriøse etterlevninger av eldre akademiske grader til langt yngre og ofte
mer yrkes- og praksisorienterte utdanninger. Dette har i hovedsak historiske
forklaringer, men er også begrunnet ut fra institusjonenes tilknytning til sam-
funn og arbeidsliv. I denne sammenhengen er det viktig å skille mellom aka-
demisk godkjenning og yrkessertifisering. Bortsett fra lærere på alle nivåer og
stillinger i Den norske kirke, er det ikke yrkessertifisering innenfor myn-
dighetsområdet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Gradene
og tittelbenevnelsene er således legitimert på ulikt grunnlag og har ulik
forankring i faglig godkjenning og arbeidsliv. Det kan se ut til at listen over
godkjente grads- og tittelbenevnelser i hovedsak har blitt forlenget ved behov,
og at det har vært få saneringer av denne.

9.3 Grader i et internasjonalt perspektiv

9.3.1 Internasjonalt samarbeid

I Norge har diskusjoner om gradssystemet siden Ottosen-utvalget (1970)
hovedsakelig vært knyttet til fleksibilitet når det gjelder studentenes frihet til
valg av studier og bevegelse mellom institusjonene nasjonalt. Dagens prob-
lemstillinger er i større grad knyttet til systemets fleksibilitet med tanke på
overganger mellom institusjoner og tildelinger av grader på en internasjonal
utdanningsarena. Dette er ikke en enestående diskusjon i norsk sammen-
heng, men reflekterer utdanningspolitiske strømninger i hele Europa.

Bologna Magna Charta Universitatum of 1988
I 1988 signerte rektorer ved europeiske institusjoner for høgre utdanning den
såkalte Bologna Magna Charta Universitatum of 1988. Rektorene anser men-
neskets framtid i det nye århundret som avhengig av kulturell, vitenskapelig
og teknisk utvikling. Det er således viktig at sentre for kultur, kunnskap og
forskning ved universitetene styrkes og utvikles. Universitetenes oppgave er
å formidle kunnskaper mellom generasjoner - tilpasset samfunnets behov og
nødvendigheten av å fornye kompetansen gjennom hele livsløpet. Det vises til
at europeiske universiteter anser en gjensidig utveksling av informasjon og
dokumentasjon, samt prosjektsamarbeid for å fremme avansert læring som
helt essensielt i utviklingen av kunnskap. Derfor ønsker man å oppmuntre til
mobilitet blant lærere og studenter. Det framheves som viktig at man tar i
betraktning behovet for likeverdig status når det gjelder titler, eksamener
(uten å undergrave nasjonale vitnemål) og tildelinger av stipendier.
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Sorbonne-erklæringen
I forbindelse med Sorbonne-universitetets 800-årsjubileum i mai 1998 ble
gradssystemene diskutert i en internasjonal kontekst. Dette resulterte i  Joint
Declaration on Harmonisation of the Architecture of the European Higher Edu-
cation System underskrevet av fire ministere fra Frankrike, Tyskland, Italia og
Storbritannia 203. I hovedsak er deklarasjonen en oppfordring til å gradvis
etablere en mer sammenhengende referanseramme for sertifisering av kvali-
fikasjoner. Den omhandler kvalifisering som fenomen i langt større grad enn
selve den akademiske tituleringen. 204 Deklarasjonen understreker vik-
tigheten av å kunne bevege seg mellom institusjoner i de ulike land for både
studenter og arbeidstakere. Hensikten er å styrke og utvikle de intellektuelle,
kulturelle, sosiale og teknologiske forhold i det enkelte land og i Europa som
helhet. Deklarasjonen framhever spesielt endringer som spesialisering av
yrkesveier, noe som vil kreve utdanning og livslang læring for de fleste.

Om gradssystemet sies det i deklarasjonen:

«Undergraduates should have access to a diversity of programmes, in-
cluding opportunities for mulitdiciplinary studies, development of a
proficency in languages and the ability to use new information technol-
ogies.

In the graduate cycle, there would be a choice between a shorter
master's degree and a longer doctor's degree, with possibilities to
transfer from one to the other. In both graduate degrees, appropriate
emphasis would be placed on research and autonomous work.»

Bologna-erklæringen
I etterkant av Sorbonne- erklæringen ble  Joint Declaration of the European
Ministers of Education underskrevet i Bologna 19. juni 1999. Sammen med 28
deltakende ministere fra de respektive europeiske land signerte kirke-, utdan-
nings- og forskningsminister Jon Lilletun deklarasjonen om å arbeide for
større kompatibilitet og sammenliknbarhet mellom systemene for høgre
utdanning. Sentralt i deklarasjonen står målsettinger om å arbeide for:
– Et mer tilgjengelig, forståelig og sammenliknbart gradssystem. Dette for

å fremme europeiske borgeres sysselsetting og institusjonenes internasjo-
nale konkurranseevne.

– Etablering av et system hovedsakelig bestående av to hovednivåer tils-
varende undergraduate og graduate. Opptak til det høyere nivået skal
kreve gjennomført og bestått lavere nivå. Det lavere nivået må minimum
utgjøre en studietid på tre år.

– Fremme mobilitet gjennom å overvinne det som hindrer studenter og lær-
ere, forskere og administrativt ansatte fra fri bevegelse mellom institus-
joner i ulike land.

Avtalene fokuserer sterkt på det kvalitetsfremmende aspektet ved utveksling
og kommunikasjon blant studenter og ansatte på tvers av landegrenser. Slik
utveksling er avhengig av kompatible, sammenliknbare og kommuniserbare
størrelser.

203.Claude Allegre, Jürgen Ruettgers, Luigi Berlinguer, Tessa Blackstone
204.Trends in Learning Structures in Higher Education, CRE 1999
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9.3.2 Grader i andre land

Sverige
I 1977 gjennomgikk høgre utdanning i Sverige en rekke reformer. All høgre
utdanning fikk betegnelsen «högskola», og studieprogrammene ble organis-
ert i fem sektorer tilsvarende 1) teknologi, 2) administrasjon og økonomi, 3)
helse, 4) lærerutdanning og informasjon, samt 5) kommunikasjon og kunst.
Studieprogrammene ble avskaffet i forbindelse med en ny reform av 1993 som
gav institusjonene økt autonomi blant annet når det gjelder organisering av
studier, opptak og bruk av ressurser. Samtidig ble et nytt gradssystem etablert
der man gjeninnførte en rekke grader.

Systemet kan karakteriseres som enhetlig med en tostegs gradsstruktur
bestående av generelle grader og profesjonsgrader. Det svenske systemet er
bygd opp etter et prinsipp om poeng der et semester fulltidsstudier gir 20
poeng, eller 40 poeng i året. Man har valgt å organisere studiene enten som
utdanningslinjer/programmer eller som frittstående kurs 205.

Sverige har fem gradsnivåer i høgre utdanning; högskoleexamen (2 år/80
poeng), kandidat examen (3 år/120 poeng), magisterexamen (4 år/l60
poeng), samt licentiate- og doctorsexamen. Studiene i de første årene fører til
et diplom etter to år (högskoleexamen), etter fullført studium i tre år oppnås
diplom tilsvarende kandidatexamen, og videre magisterexamen etter fire full-
førte år med studier.

Profesjonsgrader gis i ingeniørfag, medisin, tannmedisin, landbruk, lære-
rutdanning, kunstutdanning osv. Disse programmene er lagt opp etter samme
poengsystem, og studieprogrammene varierer i lengde fra 40 til 220 poeng. Alt
i alt er det ca. 50 profesjonsgrader hvorav 30 varer lenger enn tre år i tid 206.

Før 1969 hadde Sverige en licentiatexamen og en tradisjonell doktorgrad.
Ved forskerutdanningsreformen i 1969 ble begge disse gradene erstattet av en
doctorsexamen med tidsnormering og kursbundet undervisning. I begyn-
nelsen av 1980-årene ble imidlertid licentiatexamen gjeninnført som en del av
forskerutdanningen. Kravene til denne graden er minst to års studietid (80
poeng), og den bygger på minst tre års grunnutdanning. Licentiatexamen er
mest vanlig i teknologi. Den kan om ønskelig utvides på et senere tidspunkt til
en full doctorexamen. Hvert fakultet tildeler en egen doktorgrad med titler
som medicine doctor, juris doctor, filosofie doctor, og videre.

Ved flere læresteder er det etablert forskerskoler der utdanningene er av
en mer tverrfaglig karakter. Det legges spesielt vekt på samarbeid, blant annet
med næringslivet. Högskoleverket skal i løpet av 1999 legge fram en kartleg-
ging av forskerskolenes aktiviteter, både forekomst og utvikling, fordeler og
ulemper ved slik organisering av forskerutdanningen.

Aktuelle spørsmål i Sverige i dag er knyttet til et krav om internasjonal
sammenliknbarhet. Dette var en viktig årsak til gjeninnføringen av gradene i
reformen av 1993, særlig gjaldt dette mastergraden. I dag utreder Hög-
skoleverket spørsmålet om innføringen av en alternativ magister-masterek-
samen som ikke trenger å bygge på hovedemnet i lavere grad. Diskusjonene
om nødvendigheten av en tilleggseksamen som påbygning etter avsluttet

205.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999
206.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999
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grunneksamen (120 poeng), som ikke bygger på lavere grad tematisk, har tilt-
att. Enkelte institusjoner for høgre utdanning viser til behovet for å kunne tilby
en eksamen som er lagt til rette for yrkesaktive som ønsker å styrke sin
kompetanse utenfor det området de har sin grunneksamen i.

Danmark
Høgre utdanning i Danmark kjennetegnes av et todelt utdanningssystem for
høgre utdanning med en tostegs gradsstruktur. Høgre utdanning gis således
ved universiteter og høgskoler. Universitetssektoren består av fem multi-
fakultære universiteter og ni spesialiserte utdanningsinstitusjoner som gir
utdanning i spesifikke profesjonsutdanninger. Høgskolesektoren utgjøres av
130 høgskoler. Mellom disse institusjonene for høgre utdanning finnes det
ikke noe felles godkjenningssystem. Overganger mellom institusjonene er
således problematisk. I utgangspunktet var den danske gradsstrukturen
ettstegs, med et femårig kandidatstudium før doktorgradsnivå. Dette ble på
slutten av 1980-tallet splittet opp slik at man i dag har en gradsstruktur som i
hovedsak tilsvarer 3 + 2 + 3.

Danmark har en bachelor (3-3 1/2 år), kandidateksamen (ytterligere 2-2
1/2 år) og Ph.D. (3 år). Både universitetene og de spesialiserte høgskolene
tilbyr bachelorgrader. Graden forutsetter at man deltar i et forskningsbasert
studieprogram. Kandidateksamen forutsetter fullført bachelorgrad i samme
felt. Unntak fra bachelorstrukturen gjøres ved utdanninger i medisin, farmasi
og veterinærvitenskap, disse studieløpene varer fra 5 til 6 1/2 år. Den femårige
grunnutdanningen må være fullført før man kan ta Ph.D.-graden. Det totale
universitetsstudium er normert til 8 år.

Flere av de danske universitetene tilbyr parallelt masterprogrammer og
mastergrader. Noen av disse er regulert av utdanningsministeriet, mens
andre etableres av institusjonene selv.

Høgskolesektoren i Danmark består av flere mindre institusjoner som
tilbyr en rekke ulikartede utdanninger. Studieprogrammene varierer i lengde
fra to til fire års studietid og er i hovedsak utdanninger rettet mot bestemte
yrker som lærer og sykepleier.

Forskerakademiet har siden 1996 drøftet med utdanningsinstitusjonene
mulighetene for etablering av forskerskoler, eller såkalte  Centres of Excel-
lence. Ved årsskiftet 1997/1998 la akademiet fram initiativ til ni forskerskoler.
Forskerakademiet skal vurdere hvorvidt ulike forskerskolemodeller kan
fremme kvaliteten og det internasjonale elementet i dansk forskerutdanning.
207

Aktuelle spørsmål i Danmark i dag er hva slags vekttallssystem man kan
tenke seg å innføre med tanke på å forenkle sammenlikningsgrunnlaget mel-
lom utdanninger nasjonalt og internasjonalt. Det danske utdanningsdeparte-
mentet viser til at stor sett hvilket som helst poengsystem vil bedre situas-
jonen, men at det mest praktiske sannsynligvis kan være det europeiske vekt-
tallsoverføringssystemet ECTS. 208 Parallelt med dette drøftes det hvorvidt

207.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
208.Den europeiske karakterskalaen ECTS er nærmere beskrevet i  (Link til) kapittel 5 

Internasjonalisering i høgre utdanning.
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det bør innføres en såkalt  profesjonsbachelor. En slik grad skal være praksis-
rettet. Det hevdes at en slik ordning skal kunne vitalisere bachelorgraden
generelt og skape internasjonal anerkjennelse av det lavere gradsnivået. 209

Finland
Det finske systemet har gjennomgått to større reformer siden 1970. Den første
gradsstrukturreformen skjedde på 1970-tallet og resulterte i at det lavere grad-
snivået tilsvarende undergraduate ble avskaffet. Parallelt med dette ble det
etablert en ny utdanningssektor ved siden av universitetene, såkalte  ammat-
tikorkeakouloeller AMK. Dette er institusjoner for yrkesutdanning der studi-
ene skjer i nært samarbeid med næringslivet. Den neste reformen skjedde på
midten av 1990-tallet, da det lavere gradsnivået tilsvarende bachelorgraden
ble gjeninnført. Graden er imidlertid ikke obligatorisk, og det er fullt mulig å
avlegge en høyere grad uten å ta den lavere først. Det finske systemet er todelt
og har etter reformen på midten av 1990- tallet et tostegs gradssystem.

Finland har en femårig mastergrad. Det er et mål at studentene fullfører
graden to år etter bachelornivå og ikke bruker mer enn fem år sammenlagt.
Gjennomsnittstiden for en mastergrad i dag ligger på 6 1/2 år. Studentene kan
studere mot en doktorgrad umiddelbart etter fullført mastergrad. I noen til-
feller kan man også studere på doktorgradsnivå etter fullført lavere grad. Mel-
lom masterstudiet og doktorgraden er det mulig å ta en lisensiatgrad.
Lengden på studiene som leder til lisensiateksamen har gjort denne graden
noenlunde sammenliknbar med den britisk-amerikanske Ph.D. Den har ikke
formell status som doktorgrad. Den tilbys i de fleste fag og fungerer som en
mer profesjonsorientert predoktorgrad; graden gir opptak til doktorgradsstu-
diene som tar i alt fire år.

Som et resultat av gradsstrukturen har finske akademikere vært relativt
gamle ved avleggelse av doktorgraden. Systemet har vært kritisert, og det er
vedtatt å organisere forskerutdanningen slik at den leder til doktorgrad med
fire års studier etter avlagt kandidateksamen. Licentiatexamen skal fortsatt
være en frivillig grad på et nivå mellom kandidateksamen og doktorgraden. I
1994 ble den formaliserte forskerutdanningen utviklet i en mer målbevisst ret-
ning i og med en mer systematisk overgang fra det gamle systemet med fri for-
skerutdanning til et heltids organisert opplegg. Utdanningsdepartementet
satte i gang såkalte  toppforskningsenheter i samarbeid med høgskolene og Fin-
lands akademi. Forskerskolene finansieres av departementet og omfatter ikke
alle doktorgradsstudentene. Hensikten med oppleggene er å uteksaminere
yngre kandidater enn tidligere, øke elementet av internasjonalisering og
bedre veiledningen. Studentene ved forskerskolene kan ikke pålegges pliktar-
beid som for eksempel undervisning.

Aktuelle spørsmål i Finland er i dag knyttet til gjeninnføringen av det
lavere gradsnivået. Foreløpig ser det ut til at svært få studenter gjennomfører
bachelorgraden. Dette kan ha sammenheng med at graden er forholdsvis ny,
at graden ikke er obligatorisk, og at arbeidsgiverne ikke er så kjent med den,
men det er registrert en økende deltakelse. Imidlertid er det slik at en bache-
lor fra AMK ikke samsvarer med en bachelor fra universitetene. Man kan ikke

209.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
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automatisk ta en master på et universitet dersom man har en bachelor fra
AMK. Det er mulig å søke om overføring, men studentene får sjelden godkjen-
ning 210.

Nederland
Det nederlandske systemet består av universitetsutdanninger og profesjon-
srettede utdanninger. Det finnes 59 høyere profesjonsutdanningsinstitusjoner
og 14 universiteter. Ett av universitetene,  Open University, tilbyr åpen fleksi-
bel-/fjernundervisning.

Høyere profesjonsutdanning gir opplæring i teori og praksis rettet mot
ulike profesjoner. Studiene er delt inn i sju sektorer: økonomi, undervisning,
landbruk, ingeniørfag og teknologi, helseutdanning, administrasjon og forval-
tning samt kunst. Parallelt finnes det muligheter for individuelle løsninger.
Profesjonsprogrammene er fireårige og tilsvarer 168  credits. Et vekttall tils-
varer en uke med heltidsstudier som svarer til 40 timer. Studiene innledes
med et orienteringsår, der avsluttende eksamen er nesten lik for samtlige dis-
ipliner. De to neste årene består av teoretisk opplæring og en del praksis gjen-
nom utplassering i yrkeslivet i 6-10 måneder. Det siste året avsluttes med en
prosjektoppgave og en avsluttende eksamen.

Den første universitetsgraden kalles  doktoraal og er ikke delt i høyere og
lavere grad. Graden er normert til fire/fem år, men gjennomsnittstiden for full-
ført grad er 5,4 år 211. På samme nivå gis det titler som  doctorandus, meester
eller  ingeneur.

Inntil begynnelsen av 1980-tallet var størsteparten av de avlagte doktor-
gradene ved nederlandske universiteter først og fremst et biprodukt av ulike
forskningsprosjekter. Det eksisterte ikke et formelt doktorgradsopplegg eller
pensum. Resultatene var først og fremst avhengige av et godt lærer/elev-for-
hold mellom veilederen og juniorforskeren. I 1982 ble dette systemet formelt
avskaffet. Det ble da innført et tostegs utdanningssystem ved universitetene:
fase 1, med et fire års opplegg for alle disipliner, og en fase 2, som dels er ment
for videre profesjonell opplæring av lærere, ingeniører og medisinere med ett
til to års påbygning, dels for høyere grads studier som skal føre til en doktor-
grad i løpet av fire år.

Selv om det har skjedd organisasjonsendringer i doktorgradsoppleggene,
har ikke titlene blitt endret. Nederlenderne har ikke noe skille mellom
«gamle» og «nye» doktorgrader. Den nominelle tiden for en doktorgrad er
stipulert til 4 år.

Aktuelle spørsmål i Nederland i dag er knyttet til eksperimentering med
det man betrakter som  dual training.  Dual training er et studieopplegg der
man kombinerer læring fra arbeid og praksis med læring fra teori. Videre har
man i Nederland hatt en markant økning i tallet på studenter med profesjon-
srelaterte fag fra videregående nivå som nå ønsker å fortsette sine studier
innenfor høyere profesjonsstudier. Det drøftes hva en kan gjøre for å koble
disse nivåene ytterligere.

210.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
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Frankrike
Det franske systemet er i hovedsak todelt med en flerstegs gradsstruktur.
Samtidig er det franske systemet karakterisert av et stort antall ulike utdan-
ningsinstitusjoner for høyere utdanning som hver og en tilbyr egne grader.

Universitetssektoren består av tradisjonelle universiteter, samt mer spesi-
aliserte fakulteter er av en mer teknisk og profesjonsorientert art. Univer-
sitetene har tre utdanningsivåer ( cycles). Den første perioden,  1 ér cycle, tar
to år og gir graden DEUG  Diplôme d'Études Universitaires Générales . Den
andre perioden kan avsluttes etter et år med en  Licence, eller etter to år med
en  Maîtrise. Den tredje perioden består av en ettårig grad, DEA  Diplôme
d'Études Approfondies med forskeropplæring, alternativt DESS  Diplôme
d'Études supérieures spécialisées som er en yrkesrettet grad. Også doktorgrads-
studiet hører til den tredje perioden. Bare DEA-graden kvalifiserer til opptak
på doktorgradsstudiet. DEA-graden kan tas som deltidsstudium over to år.
Den er en del av forskeropplæringen med utarbeidelse av en forskningsopp-
gave og studier i teori og metode. Eksamen fra  Grandes Ècoles gir mulighet
for adgang til DEA-programmet. Opptak er basert på resultatene fra  Maîtrise-
graden. Arbeidet med  Doctorat er normert fra to til fire år avhengig av disiplin,
men tre års studietid er det mest vanlige. 212

Frankrike har et særegent utdannings- og forskningssystem, og doktor-
gradsutdanningen har vært preget av det. Før 1984 hadde Frankrike fire typer
doktorgrader. Den mest prestisjefylte var  Doctorat d'État, en nasjonal grad
som tok lang tid å oppnå.  Doctorat d'Université og  Doctorat d'Ingénieur var
ikke nasjonale grader og hadde lavere status. Den fjerde doktorgradstypen,
Doctorat de Troisème Cycle, ble vanligvis betraktet som en forberedende grad
for  Doctorat. De tre sistnevnte gradene tok mellom ett og to år å fullføre.

I 1984 ble alle gradene opphevet og erstattet av en felles grad  Doctorat.
Endringen skyldes i første rekke ønsket om å få et gradssystem mer på linje
med andre europeiske land og fortrinnsvis USA. I tillegg kan personer med
doktorgrad kvalifisere seg  for habilitation à diriger des recherches. Dette er
ikke en grad, men en kvalitetssertifisering for personer som ønsker å kvalifis-
ere seg til professorstillinger.

England
Høgre utdanning tilbys i England ved universiteter, colleges, institutter og
kunst- og musikkhøgskoler, Open University og Open College. De gamle
polytechnics fikk som følge av  The Further and Higher Education Act(1992)
universitetsstatus med rett til å tildele egne grader samt kalle seg universitet.
Systemet kan karakteriseres som enhetlig med en tostegs gradsstruktur.

Bachelorgraden nås vanligvis etter tre eller fire års studier ( undergradu-
ate studies). Graden gis i to ulike typer. En  honours degree, som innebærer
fordypningsstudier i ett eller to emner. Den andre er en  ordinary/general
degree, som innebærer mer generelle studier i flere emner. Deretter er det
mulig å gå videre med postgraduate studier: mastergrad og Ph.D. Det er to

212.Mangfold, spesialisering og differensiering i høyere utdanning: internasjonale erfaringer, 
Ole-Jacob skodvin og Lars Nerdrum NIFU skriftserie 1/2000 og  Organization of Higher 
Education Structures in Europe (1998/99), EURYDICE http://www.eurydice.org
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typer av mastergrader: en  master by instruction tilsvarende ett års varighet
med mye kursarbeid, og en forskningsgrad,  master by research, av to års vari-
ghet der innholdet er opplæring i forskning og å skrive en mindre avhandling.
Den siste regnes som siste fase før PhD. 213

Ph.D.-graden ved britiske universiteter ble importert fra USA i dette
århundret. Det var først i 1917 Oxford introduserte Ph.D. som en lavere dok-
torgrad i Storbritannia. De andre og høyere doktorgradene, D.Sc., D.Litt., som
fortsatt finnes, ble tildelt etter en betydelig forskningsinnsats over en lang
rekke år. Hovedsiktemålet med å introdusere Ph.D.-graden var å tiltrekke seg
amerikanske akademikere- de skulle velge Storbritannia framfor Tyskland.
Denne importen av graden til Storbritannia skjedde vel 40 år etter at doktor-
gradssprogrammer for første gang ble etablert i USA. Den vanlige normen for
en Ph.D.-grad er eller har vært 3 år, men uten strukturert kursopplegg, som
er det vanlige i USA.

Tyskland
Det tyske systemet er et todelt system bestående av universiteter og  Fach-
hochschulen. De to utdanningsveiene fungerer som to atskilte ettstegs kvali-
fikasjonssøyler, og det finnes så å si ingen overgangsmuligheter mellom disse.

Fachhochschulen tilbyr en rekke yrkesutdanninger som ingeniørutdan-
ning, økonomifag og helsefag. En grad skal ideelt sett fullføres innen 5-6
semestre, der de ett til to siste semestrene er praksis. Graden fullføres med en
diplomoppgave, og kandidaten tituleres for eksempel med  Diplom - Ingenieur
(FH), der FH signaliserer skoleslaget.

Lavere grad ved universitetene har en formell lengde på 4 til 6 år og fører
fram til grader som  Diplom,  Magisterog Staatsexamen. Utdanningen kan der-
etter fortsette i to retninger. Den ene retningen er gjennom spesialiserte, høy-
ere første grads kurser,  Wissenschaftliche Weiterbildung, som fører til en rekke
ulike eksamener. Disse kursene,  Aufbaustudium, er i hovedsak profesjonsret-
tede/yrkesorienterte og varierer i lengde og opplegg. Den andre retningen er
gjennom doktorgradsprogramm. De tradisjonelle doktorgradsprogrammene
ved universitetene kan ikke sies å være programmer fordi de ikke har forma-
liserte eller eksplisitte pensa og heller ikke kursopplegg. Gradsstrukturen har
ikke blitt endret i Tyskland, men nye organisasjonsmodeller har blitt innført
for å endre utviklingen. Doktorgraden er stipulert til å ta omkring 4 år. Typ-
iske titler på doktorgradene er Dr. phil., Dr. jur., Dr. ing. og Dr. med. I
Tyskland er det også mulig å ta en fri doktorgrad, dvs. arbeide med doktor-
graden på egen hånd, gjerne i kombinasjon med full jobb. Dette er ganske van-
lig i medisin, og til en viss grad i jus og humaniora.

Habilitation, som er det øverste kvalifiseringsnivået, forutsetter normalt
en doktorgrad.  Habilitation betegnes ofte som en doktorgrad, men er ikke en
egen, formell grad.  Habilitation er stipulert til å ta mellom 7 og 8 år. Det
kreves en original avhandling som langt overskrider doktorgradsavhandlin-
gen i omfang og skolastisk nivå.  Habilitation er et krav for å bli professor, men
ikke en garanti.

213.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
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Aktuelle spørsmål i Tyskland i dag er knyttet til internasjonalisering og da
spesielt de europeiske reformene i høyere utdanning. Det er fremmet forslag
om å adoptere noen av disse som eksperiment eller modeller. Spesielt har dis-
kusjonene dreid seg om ECTS-systemet og omstrukturering av gradene til en
mer angloamerikansk struktur.

USA
I mange sammenhenger deles gradsstrukturen i to: undergraduate nivå
(bachelor, B.A. eller B.S.) etter fire år og graduate nivå (master eller doktor-
grad). Mastergraden tar vanligvis et eller to års studier etter bachelorgraden.
Tidligere ble mastergraden oftest brukt som forskeropplæring, men det er
langt mindre vanlig i dag, da mastergraden ofte brukes som forberedelse til
profesjonell praksis.

I USA utstedes det en rekke ulike doktorgrader ( research degrees), til sam-
men nærmere 50, innenfor til dels svært spesialiserte felter. For Ph.D-pro-
grammene og deres tidsnormering ble det tidligere ofte oppgitt en ideell og
urealistisk kort tid. Nå blir det som regel oppgitt mer realistisk tidsbruk. Den
vanlige, normerte lengden for Ph.D-programmer i dag er fire år. Trenden går
mot 5 års Ph.D-programmer. Noen felter ønsker 6 års Ph.D-programmer med
begrunnelser som at teknikkene er kompliserte, feltet er tverrfaglig og et høyt
kvalitetsnivå må sikres (eksempel er molekulær biologi).

Vanlige krav og opplegg for et Ph.D-program normert til 4 år er som
følger: Først to år med «course work», deretter en  Ph.D qualifying exam, som
skal vise et generelt kunnskapsnivå og evner til å utføre forskning, evt.. også
en muntlig eksamen. Forventningen er at Ph.D. skal tas etter to år på en  timely
manner. Ofte må det spesielle forhold til for at det skal kunne skje etter 3 år.
Resultat på denne eksamenen er gjerne bestått/ikke bestått. Det er vanlig å
kreve at man har minst ett år i  residence på lærestedet. Det hele avsluttes med
levering av en godkjent avhandling, eventuelt også offentlig forsvar av avhan-
dlingen i en muntlig eksaminasjon.

9.3.3 Internasjonale trender, en oppsummering

Den tradisjonelle europeiske utdanningsmodellen besto av en lang utdanning
tilsvarende den norske embetseksamen, der personlig modning og spesialis-
ert utdanning var sentrale størrelser. Omkring tretti år tilbake etablerte en
rekke land en lavere grad med mindre forskningsinnhold. Denne endringen
ble videre fulgt opp med innføring av organiserte doktorgradsprogrammer.

Reformene i de nordiske landene har tatt sikte på å fremme den lavere
gradsutdanningen, ofte gjennom styrket yrkesorientering. Dette gjelder
spesielt Danmark og Finland. Den danske bachelorgraden er kortere i tid enn
de tradisjonelle kandidatstudiene og har vært et forsøk på å yrkesorientere
studiene. Dette har imidlertid ikke vært et vellykket forsøk så langt, og det dis-
kuteres om det skal innføres en såkalt «profesjonsbachelor». 214

I Finland har en på tilsvarende måte problemer spesielt med bachelor-
graden etter at denne ble gjeninnført. Det har vært vanskelig å gi graden en
distinkt betydning. Det at graden ikke er obligatorisk, gjør rekrutteringen

214.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
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mangelfull. Det vises også til at det er vanskelig å få graden akseptert hos
arbeidsgivere fordi det ikke er tradisjon å bruke studenter med en lavere grad.
215 Hovedfordelen med gjeninnføringen av graden er at den gjør det lettere for
studenter som skal ta en mastergrad i utlandet.

Det kan se ut til at det er en internasjonal tendens å etablere to typer bach-
elorgrader: én ved høgskolene/polytechnics som er praksisorientert og retter
seg mot yrkeslivet, og én ved universitetene som er en forberedelse mot
videre utdanning på et høyere nivå. 216

I USA diskuterer en også denne typen problemstillinger, da mange av
Ph.D. kandidatene har problemer med å få arbeid etter avsluttende eksamen.
For å styrke mastergraden i forhold til Ph.D-graden har flere av universitetene
etablert nye multidisiplinære masterprogrammer innenfor humaniora som er
mer orientert mot yrkeslivet.

Norge skiller seg ut ved at den lavere graden er relativt omfattende.
Innholdet i de ulike lavere gradsstudiene varierer imidlertid sterkt. Mens en
engelsk bachelorgrad til dels går lenger enn den norske cand.mag.-graden i
faglig spesialisering, er den amerikanske i større utstrekning en allmennut-
danning. Gradsreformene i ulike land har vært inspirert av det amerikanske
og engelske systemet. Hvis en sammenlikner gradsstrukturen i Norge med
flere av OECD-landene, går det fram at den normerte studietiden i Norge (og
Finland) er lengre enn i de øvrige landene.

Norge har et relativt kort doktorgradsstudium (3 år når pliktarbeidet er
trukket fra), mens flere av de andre landene har normert doktorgradsstudiet
til 4 år. Lengden på doktorgradsstudiet må imidlertid ses i sammenheng med
studentenes forkunnskaper. Det norske hovedfagsstudiet representerer en
forskerutdanning i større grad enn tilfellet er i flere andre land. En vesentlig
forskjell mellom landene er om studentene normalt må avlegge en høyere
grad før de begynner på doktorgradsstudiet slik tilfellet er i Norge, Danmark
og Finland. Det kan riktignok stilles spørsmål ved om for eksempel den tyske
grunnutdanningen er en høyere eller lavere grad. Den franske gradsstruk-
turen har tre nivåer. Den ettårige forskerutdanningen (DEA) som kreves for
å bli tatt opp på doktorgradsstudiet, kan også betraktes som en form for høy-
ere grads eksamen, men til forskjell fra det norske hovedfaget er dette en grad
som er spesielt rettet mot forskerutdanning. I Sverige, Storbritannia og USA,
der en både har en høyere og en lavere universitetsgrad, kan studentene gå
direkte fra lavere grad til doktorgradsstudiet. Samlet studietid fram til en kan
starte doktorgradsstudiet, varierer fra 3 år i Storbritannia og Sverige, ca. 4 år
i Frankrike, Nederland, Tyskland og USA og 5 til 6 år i Norge, Danmark og
Finland.

Den tidligere nevnte prosjektrapporten fra CRE 217 viser at gradsstruk-
turene blant de europeiske landene preges av stort mangfold og kompleksitet.
Det finnes ingen påviselig konvergens i retning av en 3 + 2 + 3-modell. Det typ-
iske er at lavere grad består av mellom tre til fire års studier. En rekke land
som ikke har et bestemt lavere gradsnivå, har sin første grad etter 4 år. Imid-
lertid ble det funnet sterke likheter mellom landene på at høyere nivå tilsvarer

215.Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie, Heidi Olsen NIFU 1999.
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fem års studietid. Det finnes ikke en tilsvarende standard for et doktorgrad-
snivå etter åtte år. Systemene varierer i stor grad når det gjelder utdannings-
systemenes struktur og studienes tidsnormering.

Det er en tendens i Europa til at myndighetene ønsker kortere studier.
Målet er i hovedsak å redusere den reelle tidsbruken i retning av den ideelle/
normerte studietid. Dette ser en av innføringen av eller utviklingen av lavere
gradsnivå i en rekke land. I land med todelte systemer kan man se en tendens
i retning av at skillet mellom de tradisjonelle akademiske disiplin- studier og
de mer profesjons-yrkesorienterte studier i større grad blir utvisket. Landene
etablerer overgangsmuligheter og kombinasjoner mellom det akademiske og
det mer praktisk rettede. Dette kan betraktes som en tilnærming til internas-
jonale systemer. 218 Politikken kan også forstås som en reaksjon på en helt ny
og konkurrerende sektor som tilbyr utdanninger parallelt med de tradis-
jonelle og nasjonale offentlige institusjonene for høgre utdanning.

Figur 9.2 Studietid for lavere-, høyere- og doktorgrad i sentrale OECD-land

Kilde: NIFU rapport 6/97

9.4 Problemstillinger i tilknytning til gradsstrukturen

9.4.1 Mandatet

I mandatet heter det at utvalget skal «... vurdere gradsstrukturen: i hvilken
grad den fremmer og gir rom for studieløp som gir yrkeskvalifikasjoner, om
det er behov for å endre krav til fagsammensetning eller studietid knyttet til
gradene, eller om det er behov for nye grader. Utvalget må se på hvilke kon-
sekvenser eventuelle endringer vil få for vitenskapsfagene og for rekruttering
til forskning».

De spørsmålene som er reist i mandatet, kan besvares på ulike måter. I
denne utredningen er det valgt å belyse dette på følgende måter:
– gjøre rede for generelle og overordnede problemstillinger
– gjøre rede for drøftinger og vurderinger i tidligere utredninger

218.Godkjenningsordninger for kvalifikasjoner på tvers av landegrenser i Europa regionen 
er nærmere bekrevet i kapitel 5 Høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv.
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– drøfte spørsmål knyttet til sertifisering og akkreditering for akademiske
og profesjonelle formål

– drøfte fordeler og ulemper ved alternative modeller for gradsstrukturer
– drøfte modellene i et internasjonalt perspektiv

9.4.2 Overordnede problemstillinger

Internasjonalt arbeides det for harmonisering av gradsstrukturer på tvers av
landegrenser. Innenfor landegrensene ser det ut til å være en felles
hovedtrend i arbeidet for å oppnå en reduksjon av reell studietid. 219 Lav gjen-
nomstrømning og lange studieløp har lenge vært et aktuelt tema, men opp-
merksomheten er i den senere tid blitt skjerpet hos myndighetene i de enkelte
land. Det er en generell internasjonal oppfatning at lange studieløp er et sen-
tralt problemfelt, og at konsekvensene av disse kan gi negative utslag.

Høye frafallstall
Frafallsprosenter kan være en viktig tilstandsindikator i høgre utdanning. Et
lands utdanningssystem og strukturene for kvalifisering påvirker studentenes
grad av fullførelse og frafall i utdanning. Det har vist seg at land med
gradsstrukturer som tilbyr kortere 220 studieløp fram til en første grad, har
lavere frafallprosenter enn land med lange studieløp fram til første grad.
OECD-land som gir studentene muligheter til å ta en kort førsteutdanning
som gir grad, kan vise til gjennomsnittstall for fullført utdanning på 27 pst. Tils-
varende tall for land som kun tilbyr lange studieløp fram til første grad, har
gjennomsnittstall på 14 pst.

Den norske gradsstrukturen er som nevnt kjennetegnet av en inndeling i
to steg før forskerutdanning. Dette gjelder både for de tradisjonelle disiplinf-
agene ved universitetene og de ulike utdanningene ved høgskolene. Parallelt
med dette gis det også utdanninger i lengre sammenhengende løp der første
grad gis etter fem til seks års utdanning. Dette gjelder i hovedsak studier som
leder fram til ulike profesjoner. På grunn av manglende datagrunnlag på et
aggregert nivå er det vanskelig å si noe om frafalls- og fullføringsprosenter i
norsk høgre utdanning. Indikatorer for fullførte utdanninger i Norge finnes i
hovedsak gjennom eksamensresultater og vekttallsproduksjon. Disse varierer
imidlertid i stor grad avhengig av type utdanning og studieprogrammenes
organisering. Studienes grad av strukturering og begrensning i valgfrihet ser
ut til å ha stor betydning for gjennomstrømningstall. Overskridelser av norm-
ert studietid er først og fremst et problem i studier der programmene er løst
strukturert og studentenes valgfrihet er stor. 221 En av fem studenter (20 pst.)
er forsinket i studiene. Dette er i hovedsak universitetsstudenter. 222 Norske
studenter har også en tendens til å ha opphold i studiene; 25 pst, av de som
studerte høsten 1998, hadde hatt et slikt opphold. Det er først og fremst ved

219.Trends in Learning Structures in Higher Education, CRE 1999.
220.I  Education at a glance OECD 1998 tilsvarer korte studieløp fram til første grad utdan-

ninger opp til fire års lengde. Lange studieløp fram til første grad tilsvarer utdanninger ut 
over fire års lengde.

221.Studieløpet, Lisbet Berg NIFU 1997.
222.Studentenes levekår, SSB 1998.
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universitetene at studentene har slike opphold - 35 pst. mot 18 pst. ved de
statlige høgskolene. 223

Variasjoner i studieatferden mellom studenter på universitet og høgskole,
samt på de ulike studier innenfor samme institusjon, viser at frafall fra studi-
ene er et sammensatt spørsmål der både lengde og grad av organisering har
betydning.

Gamle kandidater
Med lange studieløp kommer kandidatene sent ut på arbeidsmarkedet (28-30
år). Dette betraktes i økende grad som en ulempe i et konkurranseutsatt
arbeidsliv der kandidater fra andre systemer er ferdige når de er 22-23 år.
Spesielt gjelder dette i en tid da kunnskap til en viss grad betraktes å ha beg-
renset levetid. Det er en klar tendens til at norske kandidater har blitt eldre.
224 I løpet av perioden 1970-1990 økte gjennomsnittsalderen 225 med 1,2 år, fra
26,8 til 28,0 år. Kandidatene som avla en universitetsgrad i løpet av 1990, var i
gjennomsnitt 21 år da de begynte sine studier. De samme studentene var i
underkant av 30 år da de tok sin høyere universitetsgrad. I gjennomsnitt tok
det alt i alt litt over 8 1/2 år fra kandidatene startet sine studieløp til de hadde
fullført høyere grad. I gjennomsnitt var de gradene 1990-kandidatene hadde
avlagt, normert til litt under 6 år. Gjennomsnittskandidaten avla sin høyere
grad etter nesten 3 år (5,8 semestre) utover normert studietid. Undersøkelsen
av 1990-kandidatene viser at halvparten av tidsoverskridelsene skyldtes stud-
ieavbrudd. Undersøkelser viser også at tendensen til forsinkelser og opphold
i studiene øker jo lenger man har studert. 226 Når studentene blir eldre, øker
også muligheten for at de pådrar seg andre forpliktelser i livet som ektefelle/
samboer og barn, noe som kan føre til at de må ta pauser i studiene.

Norske kandidater som har fullført en høyere grads utdanning, på norm-
ert tid vil ofte være eldre enn kandidater i en del andre europeiske land. Dette
er fordi den norske gradsstrukturen skiller seg fra en rekke andre ettersom
den i hovedtrekk er ett år lengre til og med det høyere gradsnivået. Kandi-
datenes alder kan likevel ikke alene tilskrives gradsstrukturen. Det norske
utdanningssystemet generelt er fra første klasse til og med videregående
opplæring lengre enn flere andre lands skolesystemer. Norske barn begynner
også senere på skolen enn i en del andre land.

Attraktive grader for utenlandske studenter?
Det anses som viktig at norske universiteter og høgskoler blir deltakere på en
internasjonal arena for høgre utdanning. Dette betyr at de norske institus-
jonene må være relevante for personer som ønsker å ta deler av sin høgre
utdanning ved institusjoner i andre land. Det er en svært liten gruppe uten-
landske studenter som på individuelt grunnlag velger å studere i Norge. En
gruppe studenter kommer fra land med små økonomiske ressurser. Studiene

223.Studentenes levekår, SSB 1998.
224.Studieløpet, Lisbet Berg NIFU1997.
225.Gjennomsnittstallene skjuler store forskjeller mellom kandidatenes aldre i ulike utdan-

ninger.
226.Studenters levekår, 1998 SSB.
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deres finansieres derfor som regel gjennom midler fra NORAD. En annen
gruppe studenter kommer til Norge gjennom utvekslingsprogrammer. Dette
gjelder særlig for studenter fra Europa der det er inngått avtaler med EU og
nordiske stater om utvekslingsprogram. I tillegg finnes det private utveksling-
sprogrammer, som Fulbright-stipendene, som særlig omfatter studenter fra
USA. Internasjonalisering av høgre utdanning vil innebære at den enkelte stu-
dent selv i større grad vil kunne bestemme hvor han eller hun vil studere.

I kjølvannet av ERASMUS og «kvoteordningen» har man fått ulike engel-
skspråklige undervisningstilbud. Studiene er ofte spesielt tilrettelagte master-
gradsstudier, som i større utstrekning enn de tradisjonelle norske gradene
harmonerer med internasjonale utdanningsstrukturer. Den norske
gradsstrukturen avviker ikke i stor grad fra de overordnede internasjonale
fellestrekk som finnes, men tidsnormeringen opp til og med det høyere grad-
snivået er et år lengre i studietid. Hovedfagsstudiene er også ofte langt mer
omfattende i reell arbeidsmengde enn andre lands mastergradsstudier. Man-
glende harmonisering kan virke demotiverende for utenlandske studenter for
å søke seg til Norge. Samtidig vil norske studenter kunne velge bort norske
læresteder fordi de i utlandet kommer raskere fram til avsluttende gradsek-
samen.

Kostnader for den enkelte og samfunnet
I et økonomisk perspektiv er utdanning en investering både for den enkelte og
for samfunnet som helhet. Sett fra den enkelte students synspunkt går en
glipp av inntekt mens en studerer, samtidig som det tar lengre tid før en beg-
ynner å tjene penger i full jobb. I tillegg kan det å ta utdanning innebære kost-
nader gjennom utgifter til skolepenger, bøker og flytting. Lengre utdanning
gir samtidig høyere lønn og flere valgmuligheter i yrkeslivet etter avsluttet
eksamen. I tillegg er sannsynligheten for å bli arbeidsledig mindre blant folk
med høgre utdanning enn de uten. 227

Undersøkelser viser at det er en moderat privatøkonomisk avkastning av
utdanning i Norge, særlig i offentlig sektor. Mye tyder på at en gjennom 1980-
og 1990-tallet har hatt en klar nedgang i den individuelle avkastningen av å ta
høgre utdanning i forhold til andre grupper i samfunnet, mest for «generalis-
tutdanningene» og mindre for de profesjonsrettede utdanningene. For enkelte
høgre utdanninger på 7-8 år er livsinntekten den samme som for de som går
ut i arbeid etter avsluttet videregående skole. I privat sektor er det større for-
skjeller enn i offentlig sektor, og det er liten forskjell på menn og kvinner. For
20 år siden lå lønnen til en nyutdannet akademiker 9 pst. over den norske gjen-
nomsnittslønnen. I dag ligger den 3 pst. under. 228

Lange utdanninger og forsinkelser i studietid øker den økonomiske kost-
nadssiden ved det å ta utdanning både for den enkelte og for samfunnet. 229

227.Utdanning og inntekt, Odbjørn Raaum, Tom Erik Aabø, Thomas Karterud, Frischsen-
teret rapport 5/1999.

228.Lønnsutviklingen blant nyutdannede akademikere; Tapte posisjoner?, Clara Åse Arne-
sen og Sverre Try NIFU, rapport 8/99.

229.Avsnittet omhandler kun økonomiske forhold rundt det å være forsinket i studieløpet. 
Det finnes fordeler ved å bruke lengre tid på et studium enn normert tid, for eksempel 
faglig og personlig modning.
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Forsinkelser innebærer utsatt inntreden i arbeidsmarkedet og dermed tapt
lønnsinntekt for den enkelte. For samfunnet tilsvarer forsinkelser blant annet
tapte skatteinntekter og kostnadene ved å opprettholde den forsinkede stu-
dentens studieplass. Studenten vil også eventuelt måtte øke sin studiegjeld.
Kortere utdanninger innebærer at flere kommer tidligere ut i arbeidslivet.
Spørsmålet om de økonomiske virkninger av utdanning er således sammen-
satt. Både den privatøkonomiske og samfunnsmessige avkastningen er av
betydning. På kort sikt vil en nedkorting av utdanningslengden innebære en
vesentlig reduksjon av kostnadene både for den enkelte og for samfunnet.

Livslang læring
Tekniske, økonomiske og sosiale endringer medfører betydelige forandringer
i menneskers livsstil og måten arbeidsmarkedet fungerer på. Globalisering av
handel, politikk, finanssamarbeid og informasjonsflyt bringer med seg omfat-
tende krav til forandring både i næringsliv og i offentlig sektor. Utviklingen
utfordrer levetiden til folks kunnskap og kompetanse. Innenfor ulike sektorer
vil det være behov for stadige oppdateringer og påfyll av ny kunnskap. Livs-
lang læring i et etter- og videreutdanningsperspektiv dreier seg i hovedsak om
kortere tilpassede utdanningstilbud for voksne arbeidstakere. I et lengre
framtidsperspektiv kan det dreie seg om problemstillinger knyttet til behov og
hensiktsmessighet med lange grunnutdanningsløp i en tid da kunnskap raskt
vil endre seg. Om man ser for seg en framtid der kunnskapens levetid er beg-
renset, og der folk stadig må fornye sin kompetanse, kan kortere grunnutdan-
ningsløp være mer hensiktsmessig enn et langt studieløp en gang i livet.

9.4.3 Drøfting av gradsproblematikken i tidligere utredninger

Offentlige utredninger
Det er gjort flere omfattende utredningsarbeider som omhandler gradsstruk-
turen. De offentlige utredningene har i første rekke utredet og foreslått
endringer knyttet til gradssystemet som en helhet. Forslagene har i hovedsak
blitt sett i sammenheng med lengde og omfang på studiene, gjennomstrømn-
ing og øvrige nasjonale løsninger. Et unntak er NOU 1989: 13  Grenseløs
læring, som i større grad ser spørsmålet om gradstildelinger i et internasjonalt
perspektiv. Det har vært pekt på svakheter ved cand.mag.-utdanningen og om
den oppfyller de hensiktene som er knyttet til det å utgjøre et grunnlag for
yrkesutøvelse, selvstendig og avsluttet utdanning. Dette er blant annet disku-
tert i Det norske universitetsrådet og ved Universitetet i Oslo, samt NTNU.
Forslagene som er lagt fram, er i hovedsak knyttet til utbedring av graden
innenfor de eksisterende ordninger og har ikke tatt sikte på å utvikle et
radikalt nytt system.

Ottosen-komiteen, eller  Komiteen til å utrede spørsmål om videreutdan-
ning for artianere og andre med tilsvarende grunnutdanning, ble oppnevnt i
1965 og avleverte sin siste av fem innstillinger i 1970. I flere av komiteens
innstillinger 230 ble forskjeller i frafall og gjennomstrømning mellom ulike
utdanninger diskutert, og i disse sammenhengene tok komiteen opp
spørsmålet om en ny gradsstruktur. Utvalget ønsket å dele inn grunnutdan-

230.Innstillingene 1 og 2
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ningene i moduler tilsvarende to år med avsluttende eksamen. Tanken var at
studentene skulle kunne avslutte sin grunnutdanning etter hver toårsmodul;
ordningen kunne slik også virke som en utsilingsmekanisme. Etter fire år med
de toårige modulene mente utvalget at man skulle kunne fortsette med hoved-
fag med en normert tid på to år. En forskerutdanning ville måtte bygge på
dette (2 + 2 + 2 + 3). Ottosen-komiteens forslag samsvarer med de tanker man
hadde om å øke studentenes muligheter til å bevege seg horisontalt i systemet
uavhengig av institusjonstype.

Hernes-utvalget, NOU 1988: 28  Med viten og vilje, anbefalte å bygge
videre på den tradisjonelle gradsstrukturen for de frie universitetsstudiene i
humaniora og samfunnsvitenskapelige fag: fireårig cand.mag-grad, toårig
hovedfagsstudium og treårig forskerutdanning (4 + 2 + 3). I forhold til det
eksisterende systemet ville det bety en forlengelse av realistutdanningen med
ett semester i første trinn og ett semester på neste trinn. Hovedmålene for
gradsstrukturen ved universiteter og høgskoler var ifølge utvalget: ... «å nå
fram til et nasjonalt system som tillater fleksible overganger mellom skole-
slagene, og som samtidig kan fungere i en internasjonal sammenheng.»

Flatin-utvalget, NOU 1989: 13  Grenseløs læring, gikk i motsetning til dette
inn for en gradsstruktur tilpasset det angelsaksiske systemet, med treårig
bachelorgrad, toårig mastergrad og en treårig doktorgrad (Ph.D.) (3 + 2 + 3).
Argumentene for utvalgets forslag var at de engelske gradstitlene ville være
mer formålstjenlige på en internasjonalt utdanningsarena enn det nåværende
systemet. Med en engelsk gradsstruktur skulle det bli lettere for studentene
å orientere seg i et stadig mer internasjonalt utdanningsmarked, kandidatene
ville ha muligheter til enklere og raskere innpassing i et internasjonalt arbeids-
marked, kortere utenlandsopphold innenfor norske utdanninger ville bli
enklere, samt at det ville bli mindre problematisk å få etablert internasjonale
utvekslingsprogrammer. En norsk gradsstruktur etter denne modellen ville
på denne måten bringes nærmere internasjonale gradsstrukturer og dermed
være mer relevant for utenlandske studenter. Planlegging av internasjonale
studieløp ville bli lettere. Flatin-utvalget viste til at en med denne gradsstruk-
turen ville kunne forenkle landets internasjonaliseringsprosess. Utvalget
framholdt flere steder i utredningen at det ikke er snakk om innholdsmessige
endringer i studiene, kun gradsstrukturen. Utvalget la vekt på at norsk høgre
utdanning må ta mål av seg til å bli en naturlig og integrert del i et internasjon-
alt utdanningsfellesskap.

I St.meld. nr. 40 (1990-91)  Fra visjon til virke ble det klargjort at det ikke
var ønskelig med en lavere grad som var kortere enn den fireårige cand.mag.-
graden med unntak av realfagene. Hovedfag skulle være toårig, og master-
grad skulle i omfang og nivå tilsvare hovedfag.

Oslo-utredningen
For å framheve og styrke cand.mag.-gradens kunnskapsprofil og selvstendige
yrkeskompetanse er det foreslått flere alternative løsninger. Disse får også
konsekvenser for universitetenes hovedfagsstudier. Et slikt alternativ ble pre-
sentert i Oslo-utredningens innstilling 231 i 1995. På grunnlag av at den norske

231.Cand. mag.- utvalgets innstilling 1995 UiO.
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studietiden både på lavere og høyere grads nivå i HF- og SV- fag er gjen-
nomgående mer omfattende og tidkrevende enn tilsvarende utenlandske
grader, og fordi man ønsket en internasjonal tilnærming, mente utvalget at det
både var mulig og fordelaktig å begrense cand.mag.-utdanningen med ett
semester før opptak til hovedfag.

Det vil si at studenter på lavere gradsnivå skulle kunne søke opptak på
hovedfag etter 3 1/2 år. Kandidater som ikke ønsket å gå videre med hoved-
fag, kunne avslutte cand.mag.-graden med et såkalt gradssemester tils-
varende ti vekttall. Gradssemesteret skulle ha en utforming som styrket kan-
didatenes forberedelse til yrkeslivet. Oslo-utredningen foreslo at studentene
kunne begynne på hovedfag etter 3 1/2 år, mens en avsluttet cand.mag. var på
3 1/2 + 1/2 år gradssemester.

Figur 9.3 Forslag til gradsstruktur i Oslo-utredningen

I november 1996 besluttet kollegiet ved Universitetet i Oslo å starte et
prøveprosjekt med gradssemester ved Det historisk-filosofiske fakultet.
Gradssemesterordningen ved HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo ble
startet opp i januar 1999, og prosjektstudiet vil fortsette som prøveordning i
vår- og høstsemesteret 2000. Gjennom ulike humanistiske prosjektoppdrag
for virksomheter i offentlig og privat sektor utarbeider studentene en forskn-
ingsbasert prosjektrapport. 232

232.Formålet med studiet er å gjøre cand.mag.-graden bedre kjent i arbeidslivet og å styrke 
graden som selvstendig utdanning. På den ene siden handler dette om å styrke student-
enes ferdigheter og kunnskaper i forhold til hva som er etterspurt, og på den annen side 
dreier det seg om å gjøre studentene bedre forberedt til arbeidslivet. Samtidig bidrar 
dette til at næringslivet blir bedre kjent med universitetets og da spesielt fakultetets 
kompetanse. Gradssemesteret er således et arbeidslivsrettet semesteremne der tverrfa-
glige studentgrupper utarbeider en forskningsbasert rapport for en oppdragsgiver med 
veiledning fra fakultetet. Rapportens tema er basert på oppdragsgivers ønsker og utar-
beides i samarbeid med studentene. Oppdragsgiverene har blant annet vært: New Deal 
reklame, De 3 norske bokklubbene, Geelmuyden Kiese, Forskningsrådet, Norsk Hydro, 
Internasjonalt Kultursenter og Museum, Norske Forum for Sør-Asia, Konfliktrådene i 
Oslo og Norges Musikkhistorie/Aschehoug. Oppdragsgiverne får en prosjektrapport, en 
muntlig presentasjon av hovedfunnene i undersøkelsen og bedre kjennskap til hva uni-
versitetskompetanse er. De enkelte virksomheter bidrar med 25 000 kroner,- til dekning 
av administrative kostnader. En evalueringsrapport er under utarbeidelse.

Høyere grad 110 vt Lavere grad 80 vt
Hovedfag 11/2 - 2 år

Gradssemester 10 vkt.

31/2 års studier 10 vkt. 30 vkt. Breddekrav 20 vkt.

70 vt. Breddekrav 20 vkt.

Dybdekrav 30 vkt. Dybdekrav 30 vkt. Dybdekrav 40 vkt.

Førstesemester Førstesemester Førstesemester
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Felles kjernedel på 60 vekttall
Det norske universitetsråd (1997) fortsatte dette utredningsarbeidet og
foreslår et annet alternativ basert på at universitetenes cand.mag.-grader inne-
holder en  felles kjernedel på 60 vekttall. Kjernedelen består av et førstesemes-
terstudium/et semester, et mellomfag/tre semestre og et grunnfag/to semes-
tre. Rådet mener at mellomfaget representerer universitetskravet til fordypn-
ing mens grunnfaget representerer breddekravet. Dybdekrav betyr at graden
må inneholde en studieenhet av minst 1 1/2 års studieomfang (30 vekttall/
mellomfag). Breddekravet betyr at graden må inneholde ett fag av minst 1 års
studieomfang (20 vekttall/grunnfag) i tillegg til dybdekravet. Dybden gir
grunnlaget for hovedfagsstudier. Disse tre årene utgjør et faglig grunnlag som
dekker både breddekrav og dybdekrav slik at kjernedelen utgjør et brukbart
grunnlag for de utdanningene som bygger på denne. På denne måten kan
studieløpet mot cand.polit.-graden og cand.philol.-graden reduseres fra 6 til 5
år. Kjernedelens treårige form har visse likhetstrekk med Flatin-utvalgets
bachelorgrad og nærmer seg det internasjonale systemet.

Multifakultære studieprogrammer ved NTNU
I en nasjonal sammenheng har diskusjonen om såkalte studieløp og studiepro-
grammer ved de allmennvitenskapelige studiene vært knyttet til spørsmålet
om en styrket cand.mag.-grad. I likhet med Oslo-utredningen har man søkt
løsninger som kan gjøre graden til en reell selvstendig og avsluttet utdanning.
Kollegiet ved NTNU vedtok å slutte seg til Det norske universitetsråds rapport
om universitetenes cand.mag.-grad og satse på såkalte anbefalte studieløp.
Det sentrale utdanningsutvalget ved NTNU nedsatte, etter kollegievedtak, en
arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til slike studieløp. Arbeidsgruppen går
inn for opprettelse av studieprogrammer ved NTNU.

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at programmene skal styrke grunnut-
danningene, i første rekke forstått som cand.mag.-nivået. Særlig gjelder dette
i forhold til arbeidslivets behov og for å bidra til at fagmiljøene tar større ans-
var for studietilbudene på dette nivået som helhet.

Arbeidsgruppen legger vekt på skillet mellom studieprogrammer som
omfatter fullstendige studieløp fram til cand.mag.-graden og studieprogram-
mer som er en del av et studieløp fram til cand.mag.-grad. Videre har gruppen
valgt å gjøre en inndeling mellom fakultære og multifakultære studieprogram-
mer.

Arbeidsgruppen har lagt fem hovedpremisser til grunn for sitt arbeid: 1)
Hovedtyngden av de frie allmennvitenskapelige studiene skal fortsatt tilbys
slik de er, 2) studieprogrammer og anbefalte studieløp skal være et supple-
ment. 3) NTNU skal gå mer aktivt ut for å profilere cand.mag.-graden i en situ-
asjon med økt nasjonal konkurranse. 4) Det er et uttrykt ønske om å øke gjen-
nomstrømningen, og 5) man ønsker å legge forholdene til rette for studieløp
på tvers av de tradisjonelle faglige skillelinjene. Innenfor denne rammen
forstås studieprogrammene som et middel i arbeidet for blant annet styrket
«klassetilhørighet» og dermed bedret studiemiljø og studiekvalitet. Studiepro-
grammene er også forventet å kunne bidra til å gi studietilbudene en tydelig-
ere kompetanseprofil.
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Boks 9.2 Anbefaling fra arbeidsgruppen ved NTNU

1. et studieprogram må utgjøre en helhet ved at alle fagenheter som inngår,
står i faglig sammenheng med hverandre.

2. et studieprogram må kunne gi en selvstendig kompetanse, enten det
omfatter hele utdanningen fram mot grad, eller inngår som en del av en
avsluttet utdanning eller grad.

3. et studieprogram bør operere innenfor en flerfaglig ramme og medføre
spesialisering eller fordypning innenfor et avgrenset fellesfaglig område.

4. et studieprogram bør være begrunnet ut fra spesielle kompetansebehov i
samfunnet eller som nødvendig grunnlag for videre faglig spesialisering
på hovedfags- eller doktorgradsnivå.

5. et studieprogram bør inneholde tverrfaglig prosjektarbeid der studentene
må bruke kunnskap fra flere faglige synsvinkler, og der det knyttes opp
mot relevante problemstillinger fra arbeidslivet eller fra aktuelle forskn-
ingsfelter.

6. et studieprogram bør inneholde obligatorisk gruppeundervisning og
andre dialogbaserte undervisningsformer, og stimulere til samarbeid og
refleksjon over faggrensene.

7. et studieprogram bør synliggjøres på gradsvitnemålet, under forutsetning
av at programmet på en tydelig og adekvat måte preger gradens innhold.

8. det er en forutsetning at studentene tas opp til studieprogrammet som hel-
het.

Arbeidsgruppen ved NTNU har valgt å foreslå studieprogrammer som en
del av et «både og», ved å tilby både studieprogrammer, anbefalte studieløp og
frie gradsstudier parallelt.

Organiseringen av utøvende og skapende musikkutdanninger og organisering av
norsk kunstutdanning
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 233 har nedsatt to arbeids-
grupper som har utredet organiseringen av utøvende og skapende musikkut-
danninger og organisering av norsk kunstutdanning. I arbeidsgrupperappor-
tene ble det foreslått en 4 + 2 modell.

Utvalgene påpeker at kunst- og musikkstudiene i like stor grad dreier seg
om modning som om kunnskapstilegnelse, og hevder på denne bakgrunnen
at et grunnstudium ikke kan være kortere enn 4 år, selv om treårige
grunnstudier skulle bli det normale innen høgre utdanning. Utvalgene under-
bygger dette ved å påpeke at musikk- og kunststudenter som i dag tar sin
grunnutdanning ved institusjoner med en treårig struktur, praktisk talt uten
unntak blir minimum 4 år ved institusjonene, og at bachelor-grader i musikk i
utlandet ofte tas over 4 år. Utvalgene ser det som viktig at disse utdanningene
i framtiden får en felles studiestruktur, basert på den 4-årige strukturen.

233.Norsk musikkutdanning, forslag til organisering, Innstilling fra arbeidsgruppe Rapport'99 
og  Organisering av norsk kunstutdanning - vurdering og forslag, innstilling fra arbeids-
gruppe Rapport'99, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
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Oppsummering
Med unntak av Hernes-utvalgets utredning, NOU 1988: 28  Med viten og vilje,
har de forslagene som har blitt lagt fram vært konsentrert om å korte ned stud-
ieløpene og/eller styrke cand.mag.-graden innenfor de allmennvitenskapelige
fagene. Formålene med å korte ned på trinnene er ofte sett i sammenheng
med lave gjennomstrømningstall og harmonisering med de internasjonale
utdanningssystemene. Det som her er beskrevet, kan hovedsakelig oppsum-
meres i seks ulike forslag til omstilling av gradsstrukturen.
1. Forslag om å korte ned trinnene til moduler à to og to år (2 + 2 + 2 + 3) for

å åpne for flere muligheter til å avslutte studiene og dermed korte ned
tiden i utdanningssystemene.

2. Forslag om å forlenge noen av utdanningene slik at alle trinnene blir av lik
lengde under en modell tilsvarende (4 + 2 + 3).

3. Forslag om å innføre de engelske gradstitlene og samtidig forkorte
totaltiden fram til hovedfag til fem år, dette for å lette internasjonalt samar-
beid og benytte gradsbenevnelser som lettere kan kommuniseres på tvers
av landegrenser (3 + 2 +3).

4. Forslag om å korte ned lavere grad for å åpne for en mer yrkesrettet avs-
lutning etter 3 1/2 år. Forslaget er utarbeidet blant annet på grunnlag av
at studenter skal kunne ta utdanning som er anvendelig i yrkeslivet uten å
måtte avlegge høyere grad (3 1/2 + 2 + 3).

5. Forslag om at cand.mag.-graden kan konsentreres om en felles kjernedel
på 60 vekttall tilsvarende 3 år i normert studietid. Forslaget innebærer en
reduksjon av studietiden til hovedfag med ett år (3 + 2 + 3).

6. Forslag om å opprette fastlagte studieprogrammer som supplement til de
frie gradsstudiene og parallelt med såkalte anbefalte studieløp (4 + 2 + 3).

7. Forslag om at spesielle utdanninger skal kunne ha en 4 + 2 ordning ved
siden av et generelt gjeldende 3 + 2 studieløp.

9.4.4 Godkjenning for akademiske og profesjonelle formål

Grads- og tittelbenevnelser fungerer som merkelapper for tilegnet kunnskap
og kvalifikasjoner. Godkjenning og dokumentasjon handler om formell
anerkjennelse og nedtegnelse av kvalifikasjoner for forskjellige formål. Det
kan skilles mellom dokumentasjon av kvalifikasjoner for akademiske eller pro-
fesjonelle formål.

Den akademiske dokumentasjonen av kvalifikasjoner er sterkt knyttet til
institusjonenes egne behov for å sertifisere kandidater internt. Dette gjelder
også ved mobilitet institusjonene imellom. Den akademiske dokumentas-
jonen av kvalifikasjoner anvendes formelt sett hovedsakelig ved opptak til
ulike studier og nivåer av studier og for den enkeltes rett til å anvende opp-
nådd grad eller tittel. I tillegg til dette anvendes gradene som sertifisering ved
ansettelser og opprykk både internt ved den enkelte institusjon og mellom
institusjonene. Sertifisering av kvalifikasjoner og kompetanse er i hovedsak
knyttet til dokumentasjon av kunnskaper for yrkesutøvelse. Sertifisering
virker i så måte som en form for standardisering av minimumskvalifikasjoner.

Når det gjelder bruk av dokumentasjon internt for opptak til studier på
ulike nivåer, er dette systemer som i hovedsak fungerer godt. Cand.mag.-
gradens interne funksjon som grunnlag for videre studier synes å fungere
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gjennom kravet om dybde og bredde. Til tross for dette har Det norske univer-
sitetsråd bedt om å få klarere regler for hva som godkjennes som fordypning
og bredde. Det pekes her på det som betraktes som uklare sammenbland-
inger av universitetsfag og høgskolestudier som en cand.mag.-grad kan bestå
av i dag. Universitetsrådet viser til at dette kan svekke det faglige grunnlaget
for opptak til hovedfag 234. På den annen side er dette et system som er
opprettet for å kunne fremme studentenes nasjonale mobilitet mellom institus-
jonene. Cand.mag.-graden har i så måte gjennomgått ulike utviklingstrinn i
godkjennings- og dokumentasjonsøyemed for anvendelse nasjonalt mellom
institusjonene for høgre utdanning. Etableringen av den regionale cand.mag.-
graden i 1981 representerer noe av denne utviklingen. Etableringen gjorde det
formelt mulig å betrakte yrkesutdanninger på 2-3 år som tilfredsstillende i
fordypning og omfang. Universitetsrådet stiller seg spørrende til om det har
vært riktig å ekvivalere enhver kombinasjon av utdanninger i en tradisjonell
universitetsgrad.

Når det gjelder intern anerkjennelse av akademiske kvalifikasjoner, stilles
det spørsmål til omfanget av dagens hovedfagsstudier, og om det er nødven-
dig med et så omfattende hovedfagsstudium før opptak til doktorgradsstudi-
ene 235. Det er vist til det felles regelverk for den organiserte forskerutdannin-
gen fra 1993-94, der det ble etablert et tretrinnet gradssystem. Trinnene ble
ikke tilpasset hverandre i det nye systemet. Mange av de tidligere hovedfags-
studiene har i praksis fått form av forskerutdanning, og Universitetsrådet har
pekt på at det neppe kan være behov for to «forskerutdanninger» for å bli for-
sker i Norge.

Inntil nylig har denne diskusjonen og de endringene som er gjort, vært
knyttet til mobilitet og innpassing av utdanninger i grader mellom institus-
jonene. Dette er i dag en diskusjon som i stadig større grad omhandler mobi-
litet og overgangsmuligheter mellom offentlige og private utdanningsinstitus-
joner, på ulike utdanningsnivåer og mellom institusjoner internasjonalt. I
NOU 2000: 5  Mellom barken og veden,(Berg-utvalget) er det kartlagt
opplæringstilbud på mellomnivået 236 i Norge. Utvalget har lagt vekt på at de
postgymnasiale utdanningene ikke må være «blindveier», men kunne integr-
eres i det standardiserte systemet for dokumentasjon som allerede finnes.
Utvalget viser til forslag om opptak på grunnlag av realkompetanse i NOU
1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanningsom et viktig element i dette arbei-
det. Utvalget viser også til behov for samarbeid mellom det postgymnasiale
nivået og institusjonene for høgre utdanning for å få avklart hvilke muligheter
som finnes for godskriving eller avkorting av studier.

Et standardisert system for anerkjennelse av grads- og tittelbenevnelser
skal gi kvalitetssikring, legitimering og sertifisering av kvalifisert arbeidskraft.
For at et slikt system skal fungere, må nedtegnelsen av kvalifikasjoner forstås.
Dette forutsetter at systemet har legitimitet og troverdighet hos de som har
behov for å bruke og vurdere egne eller andres kvalifikasjoner. Parallelt med
dette fungerer systemet som et internt instrument ved institusjonene for

234.Ubestemmlig blad eller selvstendig grad?, Det norske universitetsråd, rapport 3/97.
235.Det norske universitetsråd 1/96, notat av 6. april 1999 til utvalget for høgre utdanning.
236.I utredningen er begrepet mellomnivået brukt om opplæring som i tid kommer etter 

videregående opplæring, og som ikke er forankret i regelverk for høgre utdanning.
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høgre utdanning for opptak til studier, samtidig som det legitimerer den
enkeltes rettigheter til å anvende en tittel eller gradsbetegnelse.

9.4.5 Alternative modeller for gradsstrukturer

Sentrale målsettinger
De krav og utfordringer som må stilles til gradsstrukturen, kan formuleres på
følgende måte:
– Gradene må være slik at de fungerer hensiktsmessig for dem som har

behov for å anvende dem; dette innebærer at gradene må være enkle å
beskrive, og at systemet er tilgjengelig og forståelig for alle.

– Gradene må være sammenliknbare og tilpasningsdyktige nasjonalt så vel
som internasjonalt.

– Gradsstrukturen må tilby meningsfulle og yrkesforberedende grader på
alle nivåer.

– Det må være hensiktsmessig å ta en kortere så vel som en lengre grad.
– Gradssystemet må være fleksibelt og tilby gode løsninger for en stadig

mer variert studentgruppe, det være seg heltidsstudenter, etter- og
videreutdanningsstudenter, studenter med spesielle behov og studenter
som ønsker å følge opplegg med fleksibel læring.

Beholde nåværende system
Et alternativ er å beholde systemet slik det er. Det innebærer en videreføring
av et system som er todelt i en universitetssektor og en høgskolesektor.
Videre beholdes ordningen med tostegs studieløp før forskerutdanning. Dok-
torgradsutdanningene vil fortsatt bestå av et organisert og et uorganisert løp.

I forhold til internasjonale trender og utviklingstrekk er det norske syste-
met kompatibelt i den forstand at det består av to steg med et lavere og et høy-
ere gradsnivå før forskerutdanningene. Dette forsterkes ved at det lavere
gradsnivået i hovedsak er begrenset til 3-4 år, noe som også er i tråd med Bolo-
gna-deklarasjonen. Det norske systemet er vekttallsbasert og kan forholdsvis
enkelt gjøres sammenliknbart og forenlig med andre lands modulbaserte
utdanninger, for eksempel ved bruk av ECTS.

Systemets todeling er ikke like absolutt som i flere av de europeiske lan-
dene, og studentene har gode overgangsordninger mellom institusjon-
stypene. Strukturen er godt innarbeidet, og det kommuniserer relativt godt i
arbeidsmarkedet. Yrkesutdanningene og profesjonsutdanningene er godt
etablert og har ofte et direkte og tett forhold til de respektive yrkesfelter. Sys-
temet tilbyr stor grad av frihet for den enkelte student, både til å bevege seg
mellom de ulike institusjonene for høgre utdanning og når det gjelder fagvalg.
Universitetenes frie studier gir store muligheter for studenten til å legge opp
individuelle og fleksible utdanningsløp. Dagens system er fleksibelt med
tanke på innpassing av ulike utdanninger, også yrkesutdanninger, i
cand.mag.-graden. Dette bidrar ytterligere til studentenes bevegelsesfrihet.

Cand.mag.-graden er en bred og omfattende utdanning i allmennfag. Vur-
dert ut fra dens opprinnelige hensikt, som var knyttet til lærergjerningen og
som grunnlag for videre akademiske studier, kan den sies å oppfylle sin hen-
sikt. Det har imidlertid vært hevdet at graden ikke fungerer godt som avsluttet
utdanning i dag, og at den er vanskelig å profilere i arbeidsmarkedet. 237
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Graden kan synes for bredt teoretisk anlagt, og den bygger i for liten grad på
faglig progresjon. I praksis består den ofte av flere korte faglige grunnutdan-
ninger uten indre sammenheng og utvikling. OECD (1998) viser til at gradens
uklare profil gjør at dens kvaliteter er problematiske å formidle ovenfor både
studenter og arbeidsliv. OECD viser også til at dette gir problemer i forhold til
generell utdanningskvalitet og eksamen. 238

Sammenliknet med tilsvarende utdanninger i andre europeiske land er det
høyere gradsnivået et forholdsvis langt og arbeidskrevende toårig studium.
Den reelle abeidsmengden og manglende oppfølging og veiledning ved flere
av hovedfagsstudiene forsinker studentene i deres studieprogresjon. 239

Spesielt ved de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter bruker
hovedfagskandidatene lengre tid enn normert. I dag går flere av kandidatene
med hovedfag ut til ulike deler av yrkeslivet, og det kan stilles spørsmål ved
om alle kandidatene trenger en så omfattende utdanning som hovedfags-
studiet. Videre er lengden og omfanget av studiet til høyere grad omfattende
med tanke på forskerutdanningene.

I forhold til kompetansereformen kan det norske gradssystemet virke lite
fleksibelt med tanke på volum i grunnutdanningene. I en situasjon der folk
kontinuerlig vil måtte fornye og utvikle sin kompetanse, kan det synes lite hen-
siktsmessig å satse så mye tid på et langt grunnutdanningsløp.

Oppsummering av fordeler ved dette alternativet:
– Dagens gradsstruktur er godt innarbeidet og fungerer relativt godt i

arbeidsmarkedet.
– Gradene ved universitetene gir muligheter til omfattende og grundige

utdannelser der faglig og personlig modning har en sentral rolle.
– Systemet tilbyr stor grad av valgfrihet for den enkelte student både mel-

lom fag og mellom institusjoner.
– Systemet er fleksibelt når det gjelder muligheter til innpassing av ulike

utdanninger under cand.mag.-graden.
– Med den todelte strukturen med lavere og høyere nivå er det norske sys-

temet kompatibelt med systemet i de fleste andre OECD-land.
– Det lavere nivået er i hovedsak ikke kortere enn tre-fire år, noe som er i

tråd med Bologna-deklarasjonen.
– Det norske systemet er modul- og vekttallsbasert og fungerer relativt godt

som sammenlikningsgrunnlag med andre lands moduler.

Oppsummering av ulemper ved dette alternativet:
– Deler av systemet er preget av for stor valgfrihet, noe som kan medvirke

til uoversiktlighet og lav studentgjennomstrømning.
– Cand.mag.-graden oppfyller i manglende grad sin funksjon som avsluttet

og yrkesforberedende utdanning.

237.I en undersøkelse gjort ved Det historisk-filosofiske fakultet ved UiO om cand.mag- kan-
didatenes arbeidsmarkedstilpasning, vises det til at over halvparten av de yrkesaktive er i 
of fentlig sektor, og ca. 40 pst. er i privatsektor. 30 pst. arbeider med undervisning i 
skoleverket og litt over 20 pst. arbeider i henholdsvis administrasjon og media-, forlags - 
og informasjonsarbeid.

238.Utdanningskvaliteten og eksamen tas opp i  (Link til) kapittel 7 Kvalitet og effektivitet i 
læringsmiøljøet.

239.Studieløpet, Lisbet Berg NIFU 1997
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– Cand.mag.-gradens manglende profil svekker studiets totale kvalitet.
– Cand.mag.-graden er for teoretisk anlagt, og graden bygger ikke på prin-

sipper for faglig progresjon.
– Det høyere gradsnivået er lengre og mer omfattende sammenliknet med

andre lands høyere gradsnivå
– Hovedfagsstudiet er for omfattende og arbeidskrevende, og studentene

har problemer med å avslutte innenfor normert studietid.
– Det er få muligheter for studenter med yrkesutdanning til å spesialisere

seg videre på et høyere gradsnivå.
– Hovedfagsstudiene har ikke blitt justert i forhold til innføringen av de

organiserte doktogradsprogrammene.
– Strukturen kan synes lite hensiktsmessig med tanke på grunnutdannin-

genes volum og varighet sett i sammenheng med kompetansereformen og
livslang læring.

Utbedring av cand.mag.-studiet og endrede studieopplegg
Under følger to alternativer for utbedring av cand.mag-graden som i hovedsak
tar for seg den innholdsmessige struktureringen av studieoppleggene. Det
første alternativet ser på cand.mag.-graden som et helhetlig og fast strukturert
studieløp. Det andre alternativet er knyttet til den avsluttende fasen av
cand.mag.-studiet og hvordan denne kan yrkesorienteres i større grad.

Ingen av de to alternativene gir en konkret åpning for nedkorting av studi-
etiden. Imidlertid er det mulig å kombinere alternativene med en tidsmessig
nedkorting.

Studieprogrammer
Det er som nevnt foreslått å etablere studieprogrammer ved NTNU. 240 Pro-
grammene skal gå parallelt med den tradisjonelle cand.mag.-graden. Forde-
lene ved å tilby studentene slike forpliktende løp er at det kan fremme stud-
ieprogresjon, gjennomstrømning og studiekvalitet, dette fordi man tilbyr mer
klasseorienterte opplegg. Videre kan det være en fordel at man har muligheter
til å legge opp til det man betrakter som «kurante/yrkesrelevante» fagsam-
mensetninger. Gjennom en klarere kompetanseprofil kan det bli lettere å
markedsføre graden på arbeidsmarkedet. Studieprogrammer av denne typen,
og da spesielt ved det litt «annerledes» 241 universitetet NTNU, vil kunne gi
interessante og alternative tverrfaglige løsninger. Programmene kan fremme
samarbeid og forståelse både mellom ansatte og mellom studenter på tvers av
fakultetsgrenser.

En ulempe ved et slikt opplegg kan være at det er problematisk å låse stud-
ieløpene i såkalte «kurante» og faste studieprogrammer da en ikke vil kunne
vite hva samfunnet i framtiden vil trenge av kunnskaper og kompetanse. Den
frihet cand.mag.-graden i dag representerer gjennom studentenes valgfrihet,
gir nye og alternative fagsammensetninger som kan tenkes å ha høy relevans

240.I underkapittel 9.4.3 Drøfting av gradsproblematikken i tidligere utredninger
241.Etter sammenslåingen av det NTH og Norges lærerhøgskole til UNIT, senere NTNU, 

representerer dette universitetet en mulighet til å skape nye og annerledes fagkombinas-
joner.
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i framtiden. En mer generell grad vil også sikre studenten allmennfaglige
kunnskaper som gjør vedkommende i stand til å tilegne seg kunnskap på
andre fagområder. Dette kan være avgjørende i et samfunn som krever livs-
lang læring.

Erfaringer med ulike forslag til utbedringer av cand.mag.-graden viser at
det er forholdsvis problematisk å samle universitets- og høgskoleinstitus-
jonene om en samlet løsning. I en tid da man forsøker å koordinere de inter-
nasjonale systemene for å fremme sammenliknbarhet og kompatibilitet, synes
det ikke spesielt hensiktsmessig med særskilte lokale løsninger rundt om i
Norge. Disse forholdene kan også innebære begrensninger når det gjelder
hva som kan bygges inn i en grad. Tilsvarende vil dette også begrense student-
enes bevegelsesfrihet.

Oppsummering av fordeler ved dette alternativet:
– Systemet forventes å kunne fremme studieprogresjon, gjennomstrømning

og studiekvalitet.
– Opplegget gir studentene tilhørighet og sparer dem for stadig nye valg.
– Systemet gir muligheter for å legge opp til yrkesrelevante fagsammenset-

ninger.
– Gjennom en klarere kompetanseprofil kan det blir lettere å profilere

graden i forhold til arbeidsmarkedet.
– Tverrfaglighet kan bidra til interessante og utviklende studieløp.
– Modellens målsettinger om tverrfaglighet kan fremme samarbeid og

forståelse mellom ansatte og mellom studenter.

Oppsummering av ulemper ved dette alternativet:
– Modellen låser studieløpene.
– Det er problematisk å samle institusjonene om en felles løsning.
– I forhold til de internasjonale tendenser i retning av sammenliknbare og

tilpasningsdyktige systemer vil det være lite hensiktsmessig å etablere
ordninger som kan lede mot lokale løsninger.

– Ordningen med studieprogrammer og faste studieløp kan være et lite hen-
siktsmessig alternativ med tanke på livslang læring og fleksibel utdan-
ning.

Yrkesorientert semesteremne
Ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbys det et
prosjektorientert gradssemester for studenter som er i ferd med å avslutte
cand.mag.-graden. Gradssemesterordningen er et tilbud om å avslutte
cand.mag.-utdanningen i samarbeid med arbeidslivet. Ordningen er et forsøk
på å styrke graden som selvstendig utdanning gjennom å la studentene bruke
sine ferdigheter og kunnskaper i en reell arbeidssituasjon.

Ordningen kan gjøre graden bedre kjent i arbeidslivet og bevisstgjøre
næringslivet på de kunnskaper institusjonene og studentene har, og hva de
kan bidra med. Parallelt kan en slik ordning fremme institusjonenes
kjennskap til arbeidslivet, det vil synliggjøre institutter og fag utad, samtidig
som samarbeidet kan utfordre dagens systemer for undervisning og eksamen.

Gradssemesterordningen kan innebære et skifte i betraktningene om
cand.mag.-gradens formål som allmenndannende utdanning til en mer
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spesiell utdanning. Videre kan ordningen bidra til at flere ser seg i stand til å
møte arbeidslivets behov uten å bruke tid på et hovedfag.

Oppsummering av fordeler ved dette alternativet:
– Ordningen kan bidra til å gjøre cand.mag.-graden bedre kjent i

arbeidslivet.
– Den kan fremme utdanningens selvstendighet som alternativ til hovedf-

aget.
– Ordningen kan styrke studentens kompetanse.
– Den kan gjøre studentene mer forberedt på et mangfoldig arbeidsliv.
– Ordningen kan fremme samarbeid og kommunikasjon mellom institusjon

og arbeidsliv.
– Ordningen kan fremme undervisningsinnovasjon og utfordre dagens

eksamensordninger.
– Ordningen kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker å fortsette

med hovedfag.

Oppsummering av ulemper ved dette alternativet:
– Ordningen kan bidra til å undergrave gradens allmenndannende rolle.
– Ordningen kan svekke rekrutteringen til de ulike hovedfagene.
– Ordningen kan bidra til at arbeidslivet får for stor innflytelse på studiene.
– Ordningen er foreløpig ikke evaluert, og det kan ikke dokumenteres

hvilke konsekvenser gradssemesteret har for sysselsettingen av student-
ene eller innvirkning på fakultet og de berørte studier/institutter.

To paralleller
Det er mulig å videreutvikle det systemet som finnes, i to parallelle
gradsstrukturer: der man føyer inn de treårige yrkesutdanningene i et bache-
lor- og et mastersystem (tilsvarende 3 + 2) av en mer yrkesrettet karakter. Det
kan samtidig tenkes at allmennfagene i en mer spesifisert og progresjonsori-
entert form kan tilbys på tilsvarende måte. Dagens system får stå som en par-
allell søyle slik den er med 4 + 2 + 3-ordningen.

Med dette alternativet får man en større bredde i utdanningstilbudet gjen-
nom en klarere og mer yrkesorientert struktur. Samtidig beholdes den tradis-
jonelle strukturen for dem som ønsker en mer omstendelig og langvarig
utdanning preget av mye valgfrihet. Det er mulig å tenke seg at den tradis-
jonelle modellen i større grad kan rette seg mot spesifikke oppgaver som å
utdanne forskere og lærere.

Et slikt system vil kunne tilfredsstille behovene for tilpasning til internas-
jonale forhold og nasjonal mobilitet, og gi studentene og arbeidslivet et bedre
og mer mangfoldig tilbud. Systemet vil sannsynligvis være kostnadsmessig
ugunstig, da flere av allmennfagene må omarbeides til en mer spesialisert og
yrkesorientert form. I visse tilfeller kan det tenkes at man vil få studier som
tilbys både som 4 + 2 - ordning og som 3 + 2 - ordning. Når det gjelder over-
gangsmuligheter, krever dette alternativet et sinnrikt system for innpassinger
og overgangsordninger om studentene skulle ønske å skifte studium midt i
studietiden.
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En slik ordning vil kreve en avklaring i forholdet mellom det tradisjonelle
hovedfaget og en eventuell ny mastergrad, og det videre forholdet til for-
skerutdanningene.

Oppsummering av fordeler:
– Alternativet kan bidra til større bredde i utdanningstilbudet.
– Systemet kan gi en klarere og mer oversiktlig struktur med en mer

konkret arbeidsdeling mellom yrkesorienterte utdanninger og utdan-
ninger rettet mot forskning og undervisning.

– Det kan tenkes at de ulike disiplinene vil få større rom for å utvikle sine
spesialfelt enn i dag.

– Et slikt system vil kunne tilfredsstille behov for tilpasning til internasjo-
nale forhold, gjennom økt yrkesretting og studieløp basert på en 3 + 2-
modell.

– Et slikt system kan øke gjennomstrømningen og gi muligheter for bedre
oppfølging av studentene i de mer progresjonsorienterte bachelorpro-
grammene.

Oppsummering av ulemper:
– Et slik system vil sannsynligvis være kostnadsmessig ugunstig da det kan

tenkes at en vil måtte ha dobbelt sett med fag.
– Systemet vil sannsynligvis kreve mer organisering og administrasjon.
– Overgangsmulighetene mellom studieløpene vil bli problematiske etter-

som modellen kan skape en kløft mellom utdanningssøylene.
– Ordningen stimulerer ikke til økt gjennomstrømning i de mindre struktur-

erte studieløpene.

9.4.6 Grunnmodell for et felles gradssystem for universitets- og høg-
skolesektoren

I henhold til Bologna-deklarasjonen kan man tenke seg et system der man
opererer med to nivåer: et lavere og et høyere gradsnivå tilsvarende 3-4 år + 1-
2 år før doktorgrad. Det høyere gradsnivået skal bygge på det lavere, og sam-
let studietid bør totalt ikke være lengre enn fem år. Videre må det være mulig
å oppnå en utdannelse etter fullført lavere grad.

Innenfor denne rammen kan en tenke seg en grunnmodell der samtlige
grader organiseres under èn samlet struktur. Både disiplinstudier, profesjon-
sutdanninger og yrkesutdanninger må kunne finne sin form i hovedmøn-
steret. En standard påbygging vil være å videreføre en yrkesutdanning eller
utdype og spesialisere en disiplinutdanning. Påbygging av en yrkesutdanning
med et høyere nivå disiplinstudier og påbygging av disiplinstudier med en
yrkesorientert høyere grad kan også gjøres mulig, selv om slike «cross-over -
studier» kan bety forlenget studietid.

Grunnmodellen legger opp til en forkorting av den totale studietiden der
normert studietid til og med det høyere gradsnivået blir fem år. En inndeling
i et lavere og et høyere gradsnivå må skje innenfor denne rammen. For at
denne nedkortingen i tid ikke skal gå ut over kvaliteten i utdanningene er det
en forutsetning at de strukturelle omleggingene må følges opp av en totalre-
visjon av studietilbudene i sin helhet. En omfattende strukturell omlegging
uten at det skjer noen innholdsmessig oppfølging, vil sannsynligvis ikke
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bringe intensjonene nærmere målsettingene. 242 Det er således viktig at
forslagene ses ut fra hva som også lar seg gjøre innholdsmessig. Dette omfat-
ter blant annet det lavere gradsnivåets fagsammensetning, studieintensiteten
og forholdet mellom det lavere nivået og det høyere.

Med tanke på gjennomstrømning kan et slikt alternativ gi muligheter til å
etablere tilrettelagte fulltidsstudier for de studentene som ønsker et kontinu-
erlig studieløp med normal faglig progresjon. Det kan være mulig å tenke seg
et første felles basisår for ulike studentgrupper innenfor de ulike disiplinene.
Således kan forslaget være et alternativ som kan fremme studiekvalitet gjen-
nom bedret oppfølging og mer oversiktlige studieløp.

Oppsummering av fordeler ved grunnmodellen:
– Alternativet gir et samlet og helhetlig forslag til en ny gradsstruktur der

alle studier integreres.
– Modellen kan være et fleksibelt alternativ der det er mulig å følge struk-

turerte løp for den som ønsker det, samtidig som det er mulig å gå en mer
individuell vei.

– Modellen gir muligheter til å fremme progresjon, studentgjennomstrømn-
ing og studiekvalitet.

– Systemet gjør det mulig å tilby yrkesorienterte utdanninger med spesialis-
ering på det høyere gradsnivået.

– Systemet tar høyde for at den fremtidige studentgruppen vil være mer het-
erogen enn nå.

– Systemet legger opp til en videreføring av moduler, noe som gjør det
mulig å sammenlikne og tilpasse norske studier med internasjonale.

– Alternativet legger opp til normert studietid til og med høyere grad på fem
år.

Oppsummering av ulemper:
– Alternativet korter ned studietiden og begrenser studentenes muligheter

til fordypning og modning.
– Studieløpene kan begrense studentenes valgfrihet med tanke på fag og

utdanningsinstitusjon.
– Modellen forutsetter en grundig gjennomgang, vurdering og omlegging

av dagens studieplaner.
– Modellen kan innebære for sterke krav til tilpasning for enkelte studier.

Grunnmodellen kan tenkes spesifisert gjennom flere ulike alternativer, det
blir her lagt frem tre muligheter.

Alternativ A - cand.mag. og kortere hovedfag
Alternativ A representerer et alternativ der de fleste av dagens utdanninger
har beholdt sin nåværende form på lavere nivå. Studieløpet kortes ned på høy-
ere nivå under dette alternativet. Det er i tillegg lagt opp til at det skal være
mulig å etablere studieløp i form av studieprogrammer. Den totale studietiden
til og med høyere nivå er fem år. Den normerte studietiden på det høyere grad-

242.Målsettinger er gjengitt under 9.4.5 Alternative modeller for gradsstrukturer
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snivået vil variere fra utdanning til utdanning avhengig av hvor lang studi-
etiden på lavere nivå er.

I dette alternativet innpasses dagens cand. mag.-grad i det samlede syste-
met. Både lavere og høyere nivå bør kunne tilbys i heltids- og deltidsløsninger.
Lavere nivå bør kunne settes sammen av moduler. Som nå kan dette skje fritt
i en videreføring av cand.mag.-graden. Alternativt kan dette skje som et til-
rettelagt fulltidsstudium der modulene settes sammen til en helhetlig pakke
med et generelt fakultært førsteår og deretter faglig progresjon gjennom
studietiden fram til en lavere grad. Et antall anbefalte studieveier kan være
utgangspunkt for studentenes valg i løpet av det første året. Dette studieop-
plegget vil først og fremst være et tilbud til unge studenter som satser på å
gjennomføre en førsteutdanning på normert tid. Studenter som vil stå fritt i for-
hold til framdrift og fagvalg, henvises til en tradisjonell cand.mag.-grad. Begge
varianter må kunne gi grunnlag for påbygging med studier på et høyere nivå.

Hovedmønsteret kan være et lavere nivå på 3-4 år med mulighet for påbyg-
ging med et høyere nivå opp til 5 år. Det innebærer at lavere nivå vil variere
innenfor en ramme av tre til fire års varighet avhengig av studium. Tilsvarende
vil det høyere gradsnivået variere i tid mellom 1-2 års varighet avhengig av hva
det bygger på. De frie universitetsstudiene i HF-, SV- og MN-fag må kunne til-
passes hovedmønsteret. Om lavere nivå varer 3 eller 4 år, bør være underord-
net. Høyere nivå må gi rom for en hovedoppgave, men også universitetene bør
kunne tilby yrkesrettede påbygninger til mastergrad som alternativer for kan-
didater som ikke ønsker å gå forskningsveien. Av figur 9.4 framgår det at det
er lagt opp til ulike løp avhengig av fagtilhørighet.



NOU 2000: 14
Kapittel 9 Frihet med ansvar 319
Figur 9.4 Alternativ A

Det er også lagt opp til økt valgmulighet av yrkesorientering eller forsker-
orientering på høyere nivå gjennom valgmuligheter som innebærer en spesi-
alisering i retning av arbeidsliv eller videre akademiske studier. I og med at
det er ønskelig at studentene skal ha en mulighet til å ombestemme seg på
dette nivået, kan en åpne for at studenter som har valgt yrkesorientering, kan
få sine resultater vurdert ved institusjonen for opptak til doktorgrad. Dette må
også kunne gjelde motsatt vei- fra det forskerorienterte til det yrkesorienterte.

Cand.mag.-graden opprettholdes og innpasses i det nye systemet slik den
er i dag. Dette gjør alternativet fleksibelt for de som ønsker individuelle
opplegg, for etter- og videreutdanningsstudenter og for fleksibel læring. Alter-
nativet legger også opp til større valgfrihet når det gjelder valg av yrkesrettet
eller forskningsorientert høyere grad.

Alternativ B.- nedkorting på både høyere og lavere nivå
Et annet alternativ, som er forholdsvis likt det forrige, vil være å innføre tre
grader, som gir titlene bachelor, master og doktor. I dette alternativet kuttes
studietiden i hovedsak på høyere nivå, men også noe på lavere. Fullførte lavere
grads studier fører fram til en bachelorgrad og høyere grads studier leder
fram til mastergrad og doktorgrad. Modellen legger opp til at fagområdet
angis etter gradsnavnet, for eksempel tilsvarende bachelor i humanistiske fag
og master i økonomiske fag. Noen grader gir rett til beskyttede titler. Et
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eksempel er master i ingeniørfag, som gir retten til tittelen sivilingeniør. Mod-
ellen forlenger studietiden for studier som toårige økonomisk-administrative
studier til tre år. Disiplinstudier oppnår bachelorgrad etter tre og et halvt år,
og mastergraden oppnås etter fem år. Mastergraden tilsvarer dagens høyere
grad.

Figur 9.5 Alternativ B

Alternativet skiller seg i hovedsak ut fra alternativet A gjennom en
innpassing og nedkorting av cand. Mag-graden fra 4 til 3 1/2 år.

Alternativ C - rendyrket 3+2+3
Et tredje alternativ til en ny og helhetlig gradsstruktur er en rendyrket 3 + 2 +
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ned.
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relativt enkle å innpasse i et slikt system. Ordningen åpner i likhet med de to
andre alternativene for videre studier på et høyere nivå både for dem som vel-
ger en yrkesutdanning, og for dem med et mer disiplinrettet studium. Når det
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gjelder de lavere disiplinstudiene, innebærer denne modellen at de kortes ned
med ett års studietid i bredde og ikke i dybde.

Alternativet legger ikke opp til å videreføre Forskrift om godskriving av
grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag i cand.mag.-grad av 28.10.98.
der hele den praktisk pedagogiske-utdanningen kan inngå i den fireårige
cand.mag.-graden. Dette fordi bredden i den treårige graden vil bli for liten om
den praktisk-pedagogiske utdanningen på 20 vekttall fortsatt skal inkluderes.

Alternativ C skiller seg fra de to andre modellene ved at nedkortingen av
utdanningene skjer på det lavere gradsnivået. Dette vil få konsekvenser for
lærerutdanningene, disiplinstudiene og siviløkonomstudiene. Det kan tenkes
at man innenfor dette alternativet kan legge inn ulike utdanningers sertifiser-
ingskurs etter avsluttet lavere gradsnivå, så vel som etter avsluttet høyere
nivå.

Figur 9.6 Alternativ C
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9.4.7 Norske grader i et nasjonalt og internasjonalt høyere utdannings-
system - en oppsummering

Hovedsakelig har en på grunnlag av deklarasjonen fra Bologna foreslått fire
grunnleggende veier som kan tenkes å gjøre systemene mer fleksible og kom-
patible i en internasjonal sammenheng:
– En gradvis tilnærming av ECTS-systemet 243 for kommunikasjon av stu-

dentenes kvalifikasjoner.
– Tilnærming til en felles og fleksibel referanseramme for kvalifikasjoner:

Her er det ikke snakk om en modell i rigid form tilsvarende 3 + 2 + 3, men
en bredere felles ramme som kunne fungere som referanse ved vurdering
og sammenlikning av utdanninger på tvers av grenser. På den måten kan
en bevare en viss fleksibilitet og nasjonale ulikheter. En slik ramme kan
inneholde et subgradsnivå tilsvarende 1-2 års studier, et første gradsnivå
tilsvarende ikke mindre enn tre års studier og ikke lengre enn fire år, et
høyere (master) nivå tilsvarende fem år totalt og et doktornivå av varier-
ende lengde tilsvarende ca. 7-8 års studier totalt. Et viktig punkt i forbin-
delse med det første gradsnivået er at endringen av graden må ha en
konkret og reell betydning. Det innebærer blant annet utvikling av nye
studieplaner og ikke bare utbedringer av det gamle. Videre må graden gi
et garantert nivå i form av kunnskaper og nødvendig kompetanse, ikke
bare tidsmessig uttelling alene. Det er viktig at et nytt første gradsnivå
møter behov i arbeidsmarkedet og er klart atskilt fra postgraduate-nivået.

– En styrket satsning på kvalitetssikring, evaluering og akkreditering.
– Gjøre det enklere å benytte seg av de nye læringsmulighetene.

Ut fra Bologna-deklarasjonen og diskusjoner både i fagmiljøene og i politikken
arbeides det i retning av systemer som skal fremme sammenliknbarhet og
kompatibilitet på den internasjonale utdanningsarenaen. I henhold til Bolo-
gna-deklarasjonens innhold og beskrivelse av en eventuelt framtidig felles
internasjonal referanseramme ser det ikke ut til at det norske systemet repre-
senterer det største avviket. Land som Finland, Frankrike og Tyskland står
overfor langt større omstillinger og utfordringer enn det norske systemet.
Bologna-deklarasjonen går i retning av et system med et lavere og et høyere
gradssystem under doktorgrad. Det lavere nivået må tas først og skal være en
forutsetning for å kunne påbegynne det høyere nivået. Videre må det lavere
nivået ikke være kortere enn tre år. Alle disse punktene er fullt ut i overens-
stemmelse med den norske cand.mag.-graden og en rekke av yrkesutdannin-
gene. I tillegg til dette er den norske utdanningen modul- og vekttallsbasert,
noe som i utgangspunktet gjør det enklere å innpasse utenlandske utdan-
ninger og oversette den norske utdanningen. I land som ikke har hatt noe
felles standardisert system for vekting av utdanningene, vil tilpassingen til for
eksempel ECTS-systemet medføre en stor omstilling.

Derimot skiller den norske gradsstrukturen seg fra deklarasjonen når det
gjelder de femårige master utdanningene som flertallet av landene har. I så
henseende kan det stilles spørsmål om ikke den norske grunnutdanningen

243.ECTS-systemet er nærmere beskrevet i  (Link til) kapittel 5 Høgre utdanning i et inter-
nasjonalt perspektiv.



NOU 2000: 14
Kapittel 9 Frihet med ansvar 323
blir lang med tanke på både arbeidsliv, kompetansereformen og videre studier
på doktorgradsnivå.

Blant de mer nasjonale målsettingene synes problemstillinger om lav gjen-
nomstrømning og for omfattende lavere og høyere gradsstudier innenfor de
frie fagstudier å være sentrale. Dette kan utbedres gjennom å korte ned og
fokusere mer på faglig innhold. Gjennom fokusering av fagretninger kan det
etableres fag og programmer i samarbeid med arbeidslivet, noe som kan gjøre
det lavere gradsnivået til et mer yrkesforberedende og meningsfylt alternativ
for flere. Det vil også la seg gjøre å etablere studieløp med en sterkere orien-
tering mot progresjon i oppbygningen. Videre kan en nedkorting i tid forhin-
dre den dobbelte «forskerutdanningen» på hovedfagsnivå. Noen av alterna-
tivene foreslår også muligheter for ytterligere spesialisering ut over det
hovedfaget tilbyr i dag. En omlegging av strukturen der nesten samtlige
utdanninger kan innfases under et system, og der det lar seg gjøre å tilby høy-
ere gradsutdanninger for de med yrkesutdanning, vil kunne fremme oversik-
tlighet, forståelse og forutsigbarhet. Et slikt system vil også kunne gi
muligheter for flere enten det dreier seg om studenter i grunnutdanning eller
etter- og videreutdanning.

9.5 Utvalgets vurderinger og forslag

Utfordringene
Formålet som den norske gradsstrukturen skal realisere, vil variere avhengig
av den historiske konteksten, samfunnsmessige utvikling, fagenes og institus-
jonenes egenart. Gradene skal bidra til å dokumentere kvalifikasjoner for
intern institusjonsbruk så vel som for ekstern anvendelse i samfunnet gener-
elt. Dette gjelder nasjonalt og internasjonalt. Det er således viktig at gradssys-
temet er forståelig for alle brukere av systemet.

Endringer i samfunn og arbeidsliv har forandret forutsetningene for arbei-
det i høgre utdanning. Nye krav til institusjonene for høgre utdanning om
omstillingsdyktighet, økt tilpasningsevne i forhold til arbeidsliv og internasjo-
nale forhold krever nye rammer for strukturering av studiene.

I internasjonal sammenheng arbeides det for harmonisering av de ulike
gradsstrukturene for å fremme muligheter for mobilitet. Arbeidet med å
styrke systemenes kompatibilitet og sammenliknbarhet er sterkt begrunnet i
det kvalitetsfremmende aspektet ved utveksling og kommunikasjon mellom
studenter og ansatte på tvers av landegrenser. En del av dette arbeidet tar for
seg tidsmessige forskjeller mellom de ulike lands gradsstrukturer. I kapitlet
vises det til at de europeiske landenes gradsstrukturer er preget av mangfold
og kompleksitet. Imidlertid foreligger det en gjennomgående likhet i fem års
studietid til avsluttet høyere gradsnivå.

Norske kandidater er ved uteksaminering eldre enn i mange andre land.
Dette skyldes blant annet at de norske studieløpene fram til avsluttet grad er
lengre og mer omfattende enn mange andre lands. I tillegg har norske stu-
denter av ulike grunner en tendens til å gå inn og ut av studiene, noe som
skaper forsinkelser i studieprogresjonen. Dette har konsekvenser både for
den enkelte student i form av tapt arbeidsfortjeneste og eventuelt merkost-
nader i økt studielån, og for samfunnet gjennom uforløst arbeidskraft.
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Kompetansereformen viser til et framtidig utdanningsbilde preget av et
livslangt læringsperspektiv og der kompetanseutvikling vil måtte foregå kon-
tinuerlig. Grunnutdanning vil i så måte være basis for den videre kompetan-
seutviklingen. Dette innebærer et perspektiv der grunnutdanning og etter- og
videreutdanning betraktes som komplementære størrelser i et utdanningsløp
for livet.

I denne sammenhengen ser utvalget det som særlig verdifullt at ungdom
som starter på studier i rimelig tid etter oppnådd studiekompetanse, blir hel-
tidsstudenter ved et lærested som forener undervisnings- og forskningskul-
tur, og at de følger et tilrettelagt studium fram til det lavere gradsnivået. Hyp-
pige behov for oppdatering av kompetanse gjennom livsfasen taler for at
omfanget av førstegangsutdanningen blir redusert.

9.5.1 Et felles gradssystem for universitets- og høgskolesektoren

I Norge har diskusjonen om behov for utbedringer av gradsstrukturen pågått
lenge. Debatten har i hovedsak vært knyttet til det norske systemets fleksibi-
litet med tanke på studentenes frihet til valg av studier og mobilitet mellom
institusjonene. Som resultat av diskusjonene har det vært satt i gang tiltak og
forsøk med alternative ordninger for å bøte på de problemer man har erfart.
Blant annet har flere av tiltakene bidratt til å bygge ned skillelinjene mellom
universitetssektoren og høgskolesektoren gjennom etablering av felles
grader og studentenes overgangsmuligheter mellom institusjonstypene.
Utvalget har tatt i betraktning ulike alternative løsninger med utgangspunkt i
dagens system og kommet fram til at dagens utfordringer er av en så omfat-
tende karakter at det er behov for et samlet system for strukturering av grader
i norsk høgre utdanning. Det nye i dette er i hovedsak at universitetene og
høgskolene får en felles gradsstruktur med felles betegnelser for de ulike
gradsnivåene. For studier ved høgskolene vil omlegging til ny struktur bety at
det legges bedre til rette for å oppnå høyere grad via et sammenhengende
studieløp. Utvalget foreslår å avvikle dagens gradsstruktur og etablere en
felles gradsstruktur der flest mulige utdanninger i universitets- og høg-
skolesektoren innpasses. Utvalget vurderer det slik at det i tillegg må finnes
muligheter til unntak for utdanninger som er knyttet til avtaleverk om krav til
yrkesutøvelse slik som flere av profesjonsutdanningene, men at det er ønske-
lig at også disse etter hvert må tilpasse seg endrede rammevilkår.

Det er problematisk og lite hensiktsmessig å vurdere gradsstrukturer
uten å ta i betraktning hva som foregår innenfor rammen. Det er helt sentralt
for etablering av et nytt system at det ikke er til hinder for, men snarere letter
og fremmer arbeidet innenfor rammen. Utvalget er av den oppfatning at stu-
dienes omfang i tid ikke garanterer for kvalitet, men at et mer gjensidig forp-
liktende forhold mellom studenten og institusjonen kan bidra til å styrke
kvaliteten i læringsarbeidet. Utvalget ser det slik at innføring av en ny
gradsstruktur forutsetter en gjennomgang av studieprogrammenes oppbygn-
ing, og at dette representerer en mulighet til fornyelse av studienes innhold.
244

Utvalget ser det som positivt at studentene er mobile mellom institusjoner
i inn- og utland. Det er imidlertid viktig at denne mobiliteten ikke skjer på til-
feldig grunnlag om det skal kunne tilrettelegges for et mer forpliktende for-
hold mellom institusjon og student. Parallelt med dette er det viktig at det nye
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systemet fremmer kvaliteten i læringsarbeidet for alle i høgre utdanning, også
de som ønsker individuelle og fleksible ordninger. Utvalget ser det derfor som
viktig at studenter som har tatt enkeltfag etter nærmere retningslinjer fra
departementet, kan få sin akkumulerte utdanning godkjent som likeverdig
med grad.

Utvalget ønsker å korte ned den totale studietiden fram til høyere grad til
5 år. Selve mastergradstillegget behøver ikke bety noen nedkorting i tid i for-
hold til nåværende hovedfag, men åpner for et mer fleksibelt innhold.
Forslaget må videre ses i sammenheng med at dagens hovedfag har en
utforming tilpasset situasjonen før den organiserte forskerutdanningen ble
innført. Dette gjør at hovedfaget ikke like mye tjener et forskerutdanningsh-
ensyn.

En nedkorting av studietiden gjør at de norske gradene samsvarer i større
grad med den internasjonale utdanningsarenaen der fem år fram til avsluttet
høyere grad er det vanlige. Dette kan gjøre gradene mer attraktive for uten-
landske studenter og fremme mulighetene for utveksling av studenter og
ansatte på tvers av landegrenser. Med tanke på et livslangt læringsperspektiv
ser utvalget det som sentralt at en omorganisering av gradsstrukturen må
legge til rette for kortere grunnutdanningsløp. Utvalget er av den oppfatning
at grad og yrkessertifisering er to ulike størrelser knyttet til høgre utdanning
og at yrkessertifisering vil komme utenom graden. Utvalget ser problemet
med at yrkessertifisering som et tillegg til grad kan bidra til å svekke virknin-
gen av forkortingen. En viktig problemstilling i et videre arbeid med en felles
gradsstruktur er at det tas hensyn til de forsøk som er gjort for å integrere det
yrkesforberedende gjennom problembasert læring.

Gradsbetegnelser
Den norske gradsstrukturen består av et mangfold av gradsbetegnelser. I
regelverket skilles det mellom kategoriene grad, yrkesutdanning og utdan-
ningsprogram. Under de to første kategoriene er det en sammenblanding av
eksamenstitler, akademiske grader og yrkestitler. Gradsbetegnelsene er anv-
endelige og selvsagte for de som er kjent med systemet. Men for nye og
ukjente brukere kan mangfoldet fortone seg som vanskelig tilgjengelig og lite
entydig.

En standardisering av gradsbetegnelsene kan bidra til større forståelse for
de ulike studieprogrammenes innhold og nivå, både innenfor og utenfor sys-
temet. De angelsaksiske gradsbetegnelsene bachelor og master anvendes
som internasjonal fellesbetegnelse for det lavere og det høyere gradsnivået.
Til tross for at det i de fleste europeiske land arbeides for internasjonal harmo-
nisering av gradsstrukturene har de færreste 245 formelt innført de angelsax-

244.Struktureringen av studiene fungerer som rammevilkår for studienes innhold og opp-
bygning. En omstrukturering alene vil imidlertid ikke føre til nødvendige endringer der-
som den ikke ses i sammenheng med fagenes egenart, tradisjon og behov. Dette er 
videre beskrevet i  (Link til) kapittel 7  Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet.

245.Tyskland innførte i 1998 både bachelor og mastergrader med de angelsaxiske 
benevnelsene parallelt med den eksisterende strukturen. I Danmark har man innført kun 
bachelorbenevnelsen, mens på Island brukes begge gradsbetegnelsene innenfor en 
rekke fagfelt.
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iske betegnelsene på sine nye eller gamle grader for nasjonal bruk. Landenes
gradsbetegnelser er i hovedsak preget av latinsk eller benevnelser på eget
språk.

Harmoniseringen av gradsstrukturene skjer i første rekke på det struk-
turelle planet og ikke nødvendigvis i form av ensretting av gradsbetegnelser.
De strukturelle endringene som utføres for å fremme mobilitet og sammen-
liknbarhet beveger seg likevel i retning av den tradisjonelle oppfatningen av
nivå og innhold for en bachelor- eller mastergrad. Dette gjør det mer presist å
anvende de angelsaxiske benevnelsene ved oversettelse enn tidligere.

I denne utredningen har de angelsaxiske gradsbetegnelsene vært brukt
som arbeidsbenevnelser. En formell overgang til nye betegnelser generelt vil
kunne markere et brudd med den forrige strukturen. Med innføringen av en
3 + 2 / 3 1/2 + 1 1/2 ordning for de norske utdanningene nærmer man seg den
internasjonale bachelor og master strukturen, og det kan være hensiktsmes-
sig i en internasjonal sammenheng å legge opp til gradsbetegnelser som for
eksempel bachelor pluss en betegnelse av fag/fagområde. Dersom en ikke
skulle bruke engelske gradsbetegnelser kunne en velge å fortsette tradis-
jonen med å bruke latinske betegnelser. Utvalget ser at det kan reises
spørsmål om det er ønskelig fra en språklig synsvinkel å kopiere engelske
betegnelser. Fra en internasjonal synsvinkel fungerer disse betegnelsene
godt. Utvalget har derfor ikke gått dypt inn i en vurdering med å finne visse
benevnelser. Utvalget ser likevel ikke bort fra at det vil kunne komme opp
bedre betegnelser i diskusjonen rundt utvalgets innstilling.

I forbindelse med utvalgets forslag om større frihet til institusjonene blir
det viktig å kunne kvalitetssikre nye grader og gradsbetegnelser i henhold til
nasjonale standarder. Utvalget vurderer det slik at nye grader og grads-
bestemmelser må hjemles i lov og kvalitetsikres i et uavhengig fagorgan for
akkreditering og evaluering. Beskyttede titler som for eksempel sivilingeniør
og siviløkonom gis som følge av grad etter bestemte studieløp for eksempel
«master i ingeniørfag».

Bachelorgrad
I den nye gradsstrukturen er studiene organisert med et lavere gradsnivå som
gir en bachelorgrad. Den tidsmessige normeringen på det lavere nivået kan
organiseres innenfor en ramme av 3 eller 3 1/2 år. Utvalget er av den oppfat-
ning at det kan være hensiktsmessig å legge opp til en ordning med 3 år for
utdanninger der dette er mest nærliggende, som for eksempel ved flere av
yrkesutdanningene, eller ved andre fast organiserte studieløp. Tilsvarende ser
utvalget det som hensiktsmessig å legge opp til en mulighet for lavere grad
tilsvarende 3 1/2 år, da det på denne måten kan åpnes for ulike typer kvalifis-
erende fagvalg i det siste semesteret av bachelorgraden. 246 Institusjonene vel-
ger imidlertid selv hvilke av de to ordningene som er mest hensiktsmessig for
de ulike studier. Etablering av den nye gradsstrukturen innebærer en nedko-
rting i tid på et halvt eller et år for en rekke studier. Utvalget mener at denne

246.Dette kan være forberedelse for arbeidsliv tilsvarende gradssemesterstudiet ved UiO, 
eller ulike former for fordypning som kan være hensiktsmessig for et videre masterstu-
dium.
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nedkortingen ikke skal gå på bekostning av en ordning med ex.phil./ex.fac.
Det er behov for tilpassede innføringsenheter for nye studenter i univer-
sitetene og høgskolene. Bachelorgraden skal fungere som grunnlag for
opptak til det høyere gradsnivået. Utvalget ser det som viktig at det lavere
nivået av denne grunn beholder et relativt omfattende fordypningselement, og
at den reduserte studietiden går på bekostning av krav om bredde framfor
dybde.

Mastergrad
Mastergraden bygger på bachelorgraden. I tillegg til kurs bør det leveres et
selvstendig arbeid. Utvalget er av den oppfatning at mastergrader bør kunne
utformes med fleksibilitet og institusjonell frihet. Institusjonene bestemmer
selv om mastergraden i det enkelte fag skal normeres til 1 1/2 eller 2 år. Mas-
tergradstillegget innebærer ikke nødvendigvis en nedkorting i tid sammenlik-
net med dagens hovedfag, men åpner for etablering av ulike masterstudier.
Dermed samordnes også hovedfaget med dagens masterstudier. I tillegg til
den mastergraden som kvalifiserer for doktorgrad kan det tenkes en master-
grad i en sideordnet fagretning i forhold til det lavere gradsnivået.

Doktorgrad
Den nye gradsstrukturen legger ikke opp til omfattende endringer i forskerut-
danningen. De organiserte doktorgradsstudiene inngår i forslaget til en hel-
hetlig gradsstruktur. Utvalget mener at forskerutdanningen til doktorgrad
skal bygge videre på den femårige mastergraden og normeres som i dag til
fire år når pliktarbeidet er inkludert. Opptaksbestemmelser fastsettes av den
gradstildelende institusjon.

Profesjonsstudier
Utvalget er av den oppfatning at endrede rammevilkår og ny gradsstruktur bør
få konsekvenser for profesjonsutdanningene. Når det gjelder de ulike profes-
jonsstudiene så er de til dels underlagt svært ulike regelverk, studieordninger
og regulering både på et nasjonalt og et internasjonalt nivå. På denne
bakgrunn mener utvalget at det er nødvendig med en ny utredning av disse
spørsmålene.
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Figur 9.7 Illustrasjon av utvalgets forslag til gradsstruktur

Privatistrett
Utvalget har vurdert retten til å gå opp til eksamen som privatist i norsk høgre
utdanning.

Utviklingen gjennom de siste tiårene har ført til en mer heterogen student-
masse der ulike studentgrupperingene har ulike behov for tilgang til høgre
utdanning. Endret utdanningsatferd vil trolig føre til at personer går inn og ut
av utdanningsituasjonen gjennom hele livsfasen. Slik sett er studentbegrepet
langt mindre entydig enn det var tidligere. På den ene siden er det mulig å
hevde at dette gjør det umulig og i beste fall vanskelig å opprettholde det
tradisjonelle skillet mellom privatister og ordinære studenter. En videreføring
av privatistretten vil være nødvendig for å sikre målsettingene om livslang
læring, dvs muligheten for å kombinere arbeid og studier/eksamen.

På den annen side er det mulig å hevde at nettopp den økende uklarheten
gjør det nødvendig med større avklaring av de enkelte studentgruppene. Ny
gradsstruktur og ny organisering av læringsprosessen forutsetter en styrking
av forholdet mellom student og institusjon blant annet gjennom en tettere
oppfølging og stadige tilbakemeldinger på studieprestasjoner. Vi ser en
utvikling i retning av fastere studieprogrammer. Ordninger der undervisning
og eksamen integreres sterkere ved at deler av evalueringen flyttes fra den
tradisjonelle eksamen til undervisningen, er under etablering. I et slikt pers-
pektiv kan det hevdes at de tradisjonelle privatistene ikke har noen plass. De
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rettigheter som følger av kompetansereformen, vil kunne ivaretas gjennom en
egen registrering av disse.

Utvalget har drøftet problemstillinger knyttet til videreføring eller
avvikling av privatistretten, samt etablering av egne registreringsordninger
for etter- og videreutdaningsstudenter. Som det framgår av forslagene, har
utvalgte delte synspunkter på disse spørsmålene.

Utvalgets medlemmer Kjenndalen Kvam og Aasland,foreslår at nåværende
privatistrett blir vurdert.

Utvalgets medlem Brautaset, Norman, Karlsen Seim og  Aamodt,foreslår at
nåværende privatistrett avvikles, og at det opprettes egne registreringsord-
ninger for etter- og videreutdanningsstudenter.

Utvalgets medlemmer, Bjelde, Danbolt Mjøs, Rygg, Skønberg, Strand,
Sørensen og Valla, foreslår at den frie eksamensretten (privatistretten)
videreføres.

Nærmere om lærerutdanningene
Etablering av et nytt gradssystem åpner for vurdering av flere utdanninger
som for eksempel forskole- og allmennlærerutdanningen og lærerutdannin-
gene ved universitetene. Utvalget anbefaler at et eget utvalg utreder lærerut-
danningene. En slik nyorientering er også nødvendig i lys av de erfaringene
som nå gjøres med reformene i grunn- og videregående opplæring.

Blant annet skal leikpedagogiske arbeidsmåter inn med tyngde på
småskoletrinnet, noe som gjør det naturlig å vurdere en samordning mellom
forskole- og allmennlærerutdanningen til en lærerutdanning.

Videre tilsier utfordringer som er knyttet til ungdomstrinnet i
grunnskolen og en varslet satsing der at en vurderer en mer differensiert lære-
rutdanning ved både høgskolene og universitetene. En slik differensiering
eller spesialisering vil bryte med dagens politikk, der allmennlærerutdanning
kvalifiserer for hele grunnskolens 1. til 10. klasse. Men en todelt lærerutdan-
ning - barnehage/småskoletrinnet og mellom-/ungdomstrinnet - ville kunne
åpne for en nødvendig debatt om forholdet mellom bredde og fordypning i
lærerutdanningen på de to nivåene.

I lys av en ny 3 årig bachelorgrad og tenkningen bak livslang læring, bør
også lengden på lærerutdanningene vurderes. Den mest nærliggende skisse
vil være å korte ned allmennlærerutdanningen til 3 år. Dette ville forenkle
samordningen mellom allmenn- og førskolelærerutdanningen og det ville ta
på alvor at grunnutdanningen skal være et nødvendig første steg mot livslang
læring. Alternativt kan man etter 3 år få en bachelorgrad som gir midlertidig
lærerkompetanse. Påbygging med ett år gir så generell lærerkompetanse.
Dette vil kunne åpne for mulige praksisår på veien til full lærerkompetanse.
Denne fordypningen må bygge på bachelorgraden og være innsiktet mot de
alderstrinn en kvalifiserer seg for, og må gjerne være tilrettelagt for fleksible
studier kombinert med arbeid. Det gis mulighet for ytterligere ett påbygging-
sår som gir rett til en mastergrad.

Utvalget ser også at en ny gradsstruktur vil berøre lærerutdanninger som
baseres på frie fagstudier. Slik lærerutdanning gir vanligvis kompetanse for
undervisning i ungdomsskolen og i videregående skole. En skisse her kan
være at man tar utgangspunkt i lavere-grads og høyere-grads utdanning på til
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sammen fem år som gir mastergrad. Den praktisk-pedagogiske utdanningen
kommer i tillegg og da i kombinasjon med særskilt veiledning det første
arbeidsåret i skolen.

I kapitlet om livslang læring legges det vekt på begrepet «arbeidsstedet
som læringsarena». Det er et betydelig antall assistenter og andre yrkesgrup-
per i barnehage og skole som etter flere års arbeid med barn ønsker å ta lære-
rutdanning. Disse bør kunne få tilbud om utdanning knyttet til arbeidsstedet
kombinert med en vurdering av realkompetanse. Det siste kan medføre avko-
rting av studietiden

9.5.2 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til gradsstruk-
turen i Norge, fremmer utvalget følgende forslag:
– Dagens gradsstruktur avvikles til fordel for innføring av en ny struktur

som i grunnprinsipp bør omfatte så mange utdanninger som mulig i
Norge. Den nye strukturen bør bestå av to steg, der det høyere gradsniv-
ået bygger på det lavere.

– Utdanninger med særskilte krav til yrkesutøvelse kan gis unntak for
innpassing i den nye gradsstrukturen. Utvalget foreslår at spørsmålene
om eventuell tilpassing av profesjonsutdanninger til det nye gradssyste-
met utredes videre.

– Den normerte studietiden til og med avsluttet høyere grad settes til 5 år i
det nye systemet.

– Studiene i den nye gradsstrukturen organiseres på følgende måte: et
lavere gradsnivå, som gir bachelorgrad, et høyere gradsnivå, som gir mas-
tergrad, og forskerutdanninger som gir doktorgrad.

– Bachelorgraden normeres til henholdsvis 3 eller 3 1/2 år.
– Innenfor en samlet tidsramme på fem år, bør institusjonene ha stor fle-

ksibilitet og frihet til å utforme mastergrader.
– Det etableres en egen mastergrad som ved et 2-årig studium gir en

tilleggskompetanse på et sideordnet fagområde i forhold til fagretningen
på lavere gradsnivå.

– Det bør være valgfritt hvilke kombinasjoner institusjonene ønsker å bruke
av de to ordningene som er foreslått. Institusjonene bør selv kunne vur-
dere hvilke av ordningene, enten 3 + 2 eller 3 1/2 + 1 1/2 , som er mest
nærliggende og hensiktsmessig for deres studietilbud.

– Innføring av en ny gradsstruktur bør føre til en gjennomgang og fornyelse
av studieprogrammenes oppbygning og innhold, med sikte på å videreføre
og utvikle kvaliteten og bedre studieintensiteten.

– Normert studietid for forskerutdanning som leder til doktorgrad,
opprettholdes med dagens 3 år (alternativt 4 år inklusive 25 pst. pliktar-
beid for lærestedet). Doktorgradsstudiet bør normalt bygge på en master-
grad som faglig er basert på en grunnutdanning. Opptaksgrunnlaget fast-
settes for øvrig av den gradstildelende institusjon.

– Nye grader og gradsbetegnelser bør hjemles i lov og kvalitetssikres i et
uavhengig fagorgan for akkreditering og evaluering.

– Gradsstrukturen bør tilpasses kompetansereformen og livslang læring.
– Studenter som har tatt enkeltfag, kan etter nærmere retningslinjer fra

departementet, få sin akkumulerte utdanning godkjent som likeverdig
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med grad.
– Utvalget vil anbefale at det settes ned et utvalg som utreder lærerutdannin-

gene ved høgskolene og universitetene blant annet i lys av ny gradsstruk-
tur.

Utvalgets flertall, alle unntatt Norman, ønsker at
– en ordning med Ex.Phil./Ex. Fac. som innføring i høgre utdanning, blir

opprettholdt og videreutviklet. En tilsvarende felles innføring bør også
gjelde for studier ved høgskolene, og de ulike ordninger må være kompat-
ible.

Utvalgets medlemmer Kjenndalen Kvam og Aasland,foreslår
– at nåværende privatistrett blir vurdert.

Utvalgets medlem Brautaset, Norman, Karlsen Seim og Aamodt,foreslår at
– nåværende privatistrett avvikles, og at det opprettes egne registreringsor-

dninger for etter- og videreutdanningsstudenter.

Utvalgets medlemmer, Bjelde, Danbolt Mjøs, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen
og Valla, foreslår
– at den frie eksamensretten (privatistretten) videreføres.

Utvalgets medlemmer Kjelstrup, Rommetveit og Skønberg, foreslår
– at innenfor de nye rammer som institusjonene får til etablering av stud-

ieprogrammene bør det legges opp til en større grad av modularisering av
utdanningsløpet. Dette er nødvendig for i større grad å kunne binde sam-
men de ulike fagtilbud innen rammen av 3 + 2 år. En slik ordning vil også
kunne stimulere til studentmobilitet
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Kapittel 10   
Dimensjonering av kapasiteten i høgre utdanning

10.1 Innledning

I alle vestlige land er det en økende andel av befolkningen som tar høgre
utdanning. OECD peker på en langsiktig trend mot en mer kvalifisert
arbeidsstyrke og økt etterspørsel etter høgre utdanning i hele OECD-områ-
det. 247 Dette gjelder også Norge.

Et lands økonomi og arbeidsmarked er i tiltakende grad blitt avhengig av
et stabilt tilbud av velutdannede arbeidere for å kunne opprettholde den økon-
omiske utviklingen og konkurranseevnen. Arbeidsstokkens kompetansenivå
er en avgjørende konkurransefaktor for bedrifter og en sentral forutsetning
for kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. På individnivå kan høgre utdan-
ning gi økt yrkesdeltakelse, lønn og karrieremobilitet, samtidig som sannsyn-
ligheten for arbeidsledigheten synker.

10.2 Kapasitet i høgre utdanning

Fastsetting av kapasiteten i høgre utdanning kan gjøres med ulike prinsipielle
begrunnelser. Størrelsen og fordelingen på kapasiteten vil også kunne
påvirkes av hvordan kapasiteten fastsettes, det vil si om kapasiteten i høgre
utdanning fastsettes av departementet, eller om institusjonene og studentene
selv avgjør hvor mange studenter som blir tatt opp til ulike utdanninger og ved
ulike læresteder.

Grunnlaget for vurderinger av kapasiteten i høgre utdanning i dette kapit-
let er rekrutteringsgrunnlaget til høgre utdanning, og hva slags behov sam-
funnet har for personer med høgre utdanning. Vurderinger på dette
grunnlaget kan lede mot planer for dimensjonering av høgre utdanning og
tiltak for regulering av kapasitet som i dag. Det kan også argumenteres for at
sentrale myndigheter vanskelig kan erverve seg tilfredsstillende informasjon
om ønskene hos søkere til høgre utdanning og arbeidslivets behov. Dette vil
tale for et system der institusjonene innenfor høgre utdanning selv i stor grad
får mulighet til å sette grenser for tilstrømning, i de tilfeller de har behov for
dette.

I figur 10.1 vises det til tre faktorer som påvirker dimensjonering av høgre
utdanning: tallet på søkere, institusjonenes kapasitet og samfunnets behov for
utdannet arbeidskraft. Institusjonenes kapasitet påvirker dimensjoneringen
av høgre utdanning også gjennom tilrettelegging for raskere gjennomstrømn-
ing av studenter i utdanningene. Utdanningsinstitusjonene er ikke en isolert
del av samfunnet. Isteden er det et gjensidig påvirkningsforhold mellom insti-
tusjonene og samfunnet når det gjelder dimensjonering av høgre utdanning.
Samfunnets behov gir føringer på dimensjoneringen av ulike utdanninger,

247.OECD (1998): Education at a Glance - OECD Indicators.
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samtidig som utdanning av kandidater vil påvirke samfunnets behov for nye
kandidater.

Figur 10.1 Dimensjonering av høgre utdanning

Samfunnet må ha en oppfatning om den samlede kapasiteten i høgre
utdanning. Med den kapasiteten som nå er etablert ved universiteter og høg-
skoler, ligger det til rette for at mer enn halvparten av årskullene kan ta høgre
utdanning. Den samlede utdanningskapasiteten i Norge består av offentlige
og private høgre utdanningsinstitusjoner, samt nye kunnskapsbedrifter og
skoler. Det er imidlertid flere OECD-land som har definert mål om å gi en
enda høyere andel av årskullene høgre utdanning, slik for eksempel Finland,
som har definert et mål om at 60-65 pst. i hvert årskull skal ta høgre utdanning.

10.3 Rekrutteringsgrunnlaget for høgre utdanning

10.3.1 Forhold som virker inn på søkning til høgre utdanning

Rekruttering til høgre utdanning avhenger blant annet av antall søkere og
deres utdanningsønsker. Demografiske forhold vil derfor være sentralt for det
omfanget som høgre utdanning vil ha i årene framover. De enkelte søkerne vil
ønske å realisere ulike målsetninger knyttet til egenutvikling gjennom studier.
I tillegg vil forhold i arbeidsmarkedet og etterspørsel etter arbeidskraft kunne
påvirke kapasiteten i høgre utdanning gjennom samfunnets behov for per-
soner med høgre utdanning. I det som følger, vil det bli vist hvordan
demografiske forhold, tilbøyeligheten til å studere blant ulike aldersgrupper
og samfunnets behov for personer med høgre utdanning kan påvirke
omfanget av høgre utdanning i årene framover.
10.3.2 Demografiske forhold

Tabell 10.1 viser hvordan befolkningens sammensetning vil endre seg de
neste femti årene. Andelen av befolkningen som er under 16 år, vil gå noe ned.
Det samme vil andelen av befolkningen i aldersgruppen 20-29 år og 30-64 år,
mens andelen av befolkningen over 64 år vil øke betydelig. For institusjoner
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innenfor høgre utdanning vil dette kunne få betydning siden rekrutteringen av
studenter i første rekke er basert på aldersgruppen 19-30 år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 10.2 framkommer at bare de minst sentrale kommunene vil få en
nedgang i befolkningen i årene 1996-2050. Hedmark vil være det eneste fylket
som vil ha befolkningsnedgang. Oslo, Rogaland og Akershus vil ha en særlig
sterk befolkningsøkning. Det er også de mest sentrale kommunene som vil ha
den sterkeste befolkningsøkningen i perioden. Implikasjonene som dette kan
ha for rekrutteringen til høgre utdanningsinstitusjoner, kan betraktes på to
måter: Institusjonene innenfor høgre utdanning kan ses som ett av flere virke-
midler for å motvirke en utvikling som skissert i tabell 10.2 med en flytting fra
mindre til mer sentrale kommuner. En utvikling som skissert i tabell 10.2 kan
imidlertid ha konsekvenser for rekruttering til høgre utdanningsinstitusjoner
i mindre sentrale kommuner. Det kan bli vanskeligere å rekruttere studenter
og ansatte hvis færre ønsker å etablere seg på disse stedene. Hvis dette siste
er tilfellet vil enkelte av de statlige høgskolene som er lokalisert i distriktene,
kunne få problemer med rekruttering.

Tabell 10.1: Befolkningens sammensetning i prosent 2000-2050

Alder 2000 2010 2030 2050

0-5 8,1 7,1 7,0 6,7

6-12 9,5 9,0 8,2 7,8

13-15 3,6 4,0 3,4 3,4

16-19 4,7 5,4 4,5 4,7

20-29 13,6 12,3 12,0 12,2

30-64 45,2 46,9 43,5 42,3

65-66 1,5 2,1 2,4 2,0

67- 13,9 13,3 19,0 20,8

I alt 100 100 100 100
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

10.3.3 Søkere fra videregående opplæring

De siste tiårene har det vært en betydelig økning i studenttallet i de fleste
OECD-landene. Dette henger delvis sammen med at så å si samtlige nå gjen-
nomfører videregående opplæring, slik at rekrutteringsgrunnlaget for høgre
utdanning er blitt større. I tabell 10.3 vises andelen av ungdomskullene i
videregående opplæring fra 1980 til 1996. Det framkommer at det har vært en
betydelig økning i andelen av ungdomskullene som tar høgre utdanning, slik
at nær sagt samtlige ungdommer nå velger slik utdanning etter endt
grunnskoleutdanning.

Tabell 10.2: Årlig endring (i pst.) i befolkningsstørrelsen i fylker og kommuner 1996-2050

Sted Årlig endring i pst. 1996-
2050

Hele landet 0,47

Kommuner med sentralitet = 0 -0,12

Kommuner med sentralitet = 1 0,28

Kommuner med sentralitet = 2 0,37

Kommuner med sentralitet = 3 0,78

Østfold 0,17

Akershus 0,81

Oslo 0,91

Hedmark -0,06

Oppland 0,08

Buskerud 0,32

Vestfold 0,49

Telemark 0,05

Aust-Agder 0,47

Vest-Agder 0,58

Rogaland 0,87

Hordaland 0,56

Sogn og Fjordane 0,22

Møre og Romsdal 0,21

Sør-Trøndelag 0,41

Nord-Trøndela 0,05

Nordland 0,18

Troms 0,47

Finnmark 0,37
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Som vist i tabell 10.2 vil befolkningen årlig øke med 0,47 pst. i perioden
1996-2050. På tross av dette vil det være en viss nedgang i antall i aldersgrup-
pen 18-24 år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 10.4 viser at antall personer i aldersgruppen 18-24 år vil bli redusert
med om lag 10 pst. fra 1996 til 2000. Antallet vil deretter øke med om lag 9 pst.
fram mot 2010. Antallet vil være stabilt til 2030, for så å øke med om lag 6 pst.
fram mot 2050. Tallene gir viktige tegn på rekrutteringsgrunnlaget til høgre
utdanning, i og med at denne aldersgruppen de siste 10 årene har stått for over
70 pst. av søkningen til høgre utdanning, se blant annet NOU 1999: 17  Realko-
mpetanse i høgre utdanning. I NOU-en framkommer at i 1996 var 76 000 søkere
til høgre utdanning i aldersgruppen 18-24 år. Dette er 17,9 pst. av samtlige i
denne aldersgruppen. Hvis en forutsetter at andelen søkere fra denne alders-
gruppen forholder seg på samme nivå i hele perioden, vil antall søkere til
høgre utdanning fra denne aldersgruppen bli som vist i tabell 10.5 i perioden
fram til 2050.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og St.prp. nr. 71 (1997-98)

Tabell 10.3: Elever i videregående opplæring i pst. av registrert årskull, etter alder

År 16 år 17 år 18 år 16-18 år

1980 72,1 69,1 54,8 65,5

1985 80,0 76,7 62,7 73,2

1990 89,6 84,0 74,4 82,5

1991 90,6 86,6 77,6 84,7

1992 90,9 88,4 80,6 86,4

1993 91,5 89,4 81,8 87,4

1994 94,1 90,2 82,9 89,0

1995 94,1 93,1 83,6 90,3

1996 94,4 93,7 88,3 92,1

Tabell 10.4: Antall i aldersgruppen 18-24 år og prosentvis endring 1996-2050

1996 2000 2010 2030 2050

Antall 18-24 år 424 000 383 000 417 000 402 000 426 000

Prosentvis endring -9,7 8,9 -3,6 5,9

Tabell 10.5: Antall søkere til høgre utdanning i aldersgruppen 18-24. 1996-2050

1996 2000 2010 2030 2050

Antall 18-24 år 76 000 69 000 75 000 72 000 76 000
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Tabell 10.5 viser at antall søkere kan bli redusert med om lag 7 000 fram
mot 2000, øke med om lag 6 000 fram til 2010, for så å være relativt stabilt på
dette nivået fram til 2050. Forutsetningen er at søkertilbøyeligheten er uen-
dret i perioden.

10.3.4 Hvor mye høgre utdanning tar et årskull over livsløpet?

Kumulert prosentandel av aldersgrupper som påbegynte høgre utdanning, er
en internasjonalt benyttet indikator for hvor mye utdanning et årskull tar over
livsløpet. 248 En kumulativ prosentfordeling viser hvor stor andel av en
befolkning som har den aktuelle verdien eller lavere. Figur 10.2 viser kumula-
tive prosentandeler av aldersgrupper til og med 50-åringer som i 1995-1996
hadde påbegynt høgre utdanning. 249 Blant 19-åringene hadde 14 pst. påbeg-
ynt høgre utdanning i 1996. Blant aldersgrupper opp til 21 år hadde 37 pst. påb-
egynt høgre utdanning, og ved 50 år hadde den kumulerte andelen økt til 63
pst.

Figur 10.2 Kumulert prosentandel av aldersgruppe som påbegynte høgre utdanning i 1996-1997 1

1Figuren er en oppdatering av figur 2.2.1 i Terje Næss: Fremskriving av student- og kandidat-
tall, NIFU skriftserie 18/98
Kilde: NIFU

Kumulert over alle aldersgrupper var andelen nye studenter som påbeg-
ynte en utdanning av varighet inntil 3 år som første utdanning 36 pst., 24 pst.
påbegynte en utdanning av varighet 3-4 år, og 3,5 pst. påbegynte en utdanning
av varighet 4,5 år eller mer. 250

Næss (1998) påpeker at tallene vil gi litt for høye anslag siden studenter
som har hatt et midlertidig studieavbrudd uten å ha tatt eksamen, blir regnet
som nye studenter. 251 En beregning av den samme indikatoren i Næss (1998)

248.OECD (1996): Education at a Glance - OECD Indicators.
249.Andelen som påbegynte høgre utdanning i høgre aldersgrupper var ubetydelig.
250.Nye studenter er definert som studenter som var i høgre utdanning i 1996, men ikke i 

1995, og som ikke hadde fullført høgre utdanning tidligere.
251.Terje Næss: Framskriving av student- og kandidattall, NIFU skriftserie 18/98.
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med SSBs statistikk over antall nye studenter som registreres for første gang,
indikerer at andelen må nedjusteres med ca. 3 pst.

Næss (1998) påpeker at tilstrømningen til høgre utdanning i 1995 var
spesielt sterk, og at 60 pst. også kan være et for høyt anslag. Beregninger med
tall fra 1996 viser for øvrig en like høy studiefrekvens.

10.3.5 Søkere som ønsker å ta høgre utdanning senere i livet

På 1990-tallet har personer over 24 år utgjort om lag 30 pst. av totalt antall søk-
ere til høgre utdanning. Nye krav fra blant annet arbeidslivet kan føre til at
denne andelen kan komme til å øke. Dette vil også være avhengig av om insti-
tusjonene makter å tilpasse seg ønsker fra personer som ønsker andre typer
kurs og utdanninger enn det som ordinært tilbys ved de høgre utdanningsin-
stitusjonene. Dette er flere steder omtalt som utfordringen til institusjonene
innenfor høgre utdanning fra etter- og videreutdanningsreformen.

I kapittel 18  Arbeidslivet og høgre utdanning og livslang læring vises det til
at totalt 70 pst. ønsker en eller annen form for utdanningskurs. Det vises også
til at det er betydelige forskjeller mellom de som har høgre utdanning fra før,
og de som ikke har slik utdanning når det gjelder dette. I og med at flere enn
tidligere har høgre utdanning, kan dette på lengre sikt føre til at flere vil ønske
å utvikle egen kompetanse gjennom ulike former for kurs.

I kapittel 18 vises det til at om lag 60 pst. av de som vil ta etter- og
videreutdanningskurs, ønsker å gjøre dette ved universiteter eller høgskoler.
Totalt innebærer det at om lag 40 pst. av befolkningen mellom 20 og 67 år
ønsker å ta etter- og videreutdanningskurs ved universiteter eller høgskoler.
Imidlertid tillegger 90 pst. av de som ønsker slike kurs finansiering stor betyd-
ning, slik at rekrutteringen til høgre utdanning på grunnlag av etter- og
videreutdanning i stor grad vil kunne påvirkes av de økonomiske rammebetin-
gelsene som utformes.

10.3.6 Studentenes sosiale bakgrunn 252 rett til høgre utdanning kan 
forstås som likhet når det gjelder  formelle rettigheter,eller likhet 
med hensyn til  reelle muligheter for høgre utdanning. Opptakskri-
terier og bestemmelser om adgangsregulering begrenser hvem 
som kan ta høgre utdanning, men alle har mulighet til å søke. 
Søknadene vil bli avgjort på samme grunnlag for alle: ut fra tidlig-
ere ytelser i utdanning og arbeidsliv.

Forskning om rekruttering til videregående og høgre utdanning har vist at det
til tross for økt tilstrømning til det høgre utdanningssystemet på 1980- og 1990-
tallet fortsatt er store forskjeller i rekrutteringen til forskjellige utdanninger
fra ulike sosioøkonomiske/sosiokulturelle grupper.

Nordli Hansen (1999) finner at personer med foreldre som er høyt
lønnede akademikere, har om lag 35 ganger større sannsynlighet for å velge
utdanninger som medisin, jus, siviløkonomi, sivilingeniør og arkitekt enn per-
soner med foreldre som er lavt lønnede ufaglærte arbeidere. 253

252.Sosial bakgrunn er i denne sammenhengen ensbetydende med foreldrenes utdanning-
snivå målt ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået.

253.Marianne Nordli Hansen: «Utdanningspolitikk og ulikhet», Tidsskrift for samfunnsfor-
skning 2/1999.
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I tillegg er det kommet til nye trekk i den sosiale bakgrunnen til studenter
i høgre utdanning. I kapittel 21  Høgre utdanning i et flerkulturelt perspektiv blir
forholdene knyttet til personer med foreldre fra andre land enn Norge beskre-
vet. I tillegg synes foreldrenes inntektsbakgrunn å bety mindre enn tidligere
når det gjelder rekruttering til utdanninger ved høgskoler, mens rekrutterin-
gen til universitetsutdanninger følger samme mønster som før. Nordli Hansen
(1999) forklarer dette med at høgskolene tilbyr kortere utdanninger som er
mer yrkesrettet enn universitetene.

Litt forenklet kan en si at kjønn, og langt på vei bosted, i dag betyr lite for
muligheten til å skaffe seg videregående og høgre utdanning, mens oppvekst-
miljøet og de føringene dette legger på utdanningsvalgene til den enkelte ung-
dommen, betyr mye. Det er ikke åpenbart hvorfor sosial bakgrunn har mye å
si for personers valg av høgre utdanning. Det er tidligere påpekt i en rekke
studier og rapporter at familiebakgrunn kan påvirke den enkeltes prestasjoner
i utdanningssystemet. 254 I tillegg kan foreldrenes utdanning og interesser
være like viktig i påvirkningen av den enkeltes utdannings-valg. Ifølge Nordli
Hansen (1999) finner vi de høyeste sannsynlighetene for valg av høgre utdan-
ning blant de med foreldre som i størst grad baserer sin sosiale og økono-
miske posisjon på utdanningssystemet.

Likevel er det grunn til å understreke at familiens inntekt har selvstendig
påvirkningskraft overfor den enkeltes valg av utdanning. Det er imidlertid
ikke mulig å skille mellom valg av høgskole og universitet ut fra familiens
inntektsbakgrunn. Familiens inntektsbakgrunn forklarer imidlertid en god
del av det sosiale mønsteret en finner i rekruttering til medisin, jus, sivilin-
geniør-, siviløkonom- og arkitektutdanninger. 255 De utdanningene som her er
nevnt, er alle lukkede studier. Det er mulig at adgangsbegrensninger har vir-
ket forsterkende på et sosialt mønster der personer med høy inntekts-
bakgrunn og foreldre med høgre utdanning dominerer.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

254.Dette er blant annet behandlet i NOU 1976: 46 Utdanning og ulikhet, der det også vises 
til tidligere studier.

255.Marianne Nordli Hansen (1999).

Tabell 10.6: Elever og studenter, etter foreldrenes utdanningsnivå og skoleslag per 1. oktober
1997. Prosent

Foreldrenes utdanning-
snivå

Eget utdanningsnivå

I alt Grunnskole Videreg.
opplæring

Kort høgre
utdanning

Lang høgre
utdanning

20-39 år i alt 1 294 685 8,1 63,0 24,5 4,4

Grunnskole 239 149 16,7 71,8 10,5 1,0

Videreg. Opplæring 665 435 7,0 68,4 21,8 2,7

Kort høgre utdanning 224 410 3,5 49,5 39,5 7,6

Lang høgre utdanning 78 823 2,5 31,5 47,8 18,1

Uoppgitt 86 868 12,1 58,9 22,2 6,8
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Statistisk sentralbyrå viser at foreldrenes utdanningsnivå ser ut til å bety
mye for om en elev starter på en høgre utdanning rett etter endt videregående
skole. 256 Om lag 35 pst. av avgangselevene våren 1997 som hadde foreldre
med lang høgre utdanning var studenter ved en høgre utdanningsinstitusjon
høsten 1997. Blant elevene som hadde foreldre med grunnskoleutdanning, var
tilsvarende andel 28 pst.

Forskjellen er større når det gjelder valg av skoleslag. Velger en å se på de
som startet direkte på en høgre utdanning, tyder tallene på at foreldrenes
utdanningsnivå har betydning for om elevene startet på en høgskole eller et
universitet. Blant de elevene som hadde foreldre med lang høgre utdanning,
valgte 75 pst. et universitetsstudium, mens 25 pst. valgte å studere ved en høg-
skole. Blant elevene som har foreldre med grunnskole, begynte bare 27 pst.
ved universitet, mens hele 73 pst. begynte å studere ved en høgskole.

Studier av utdanningsnivået i forskjellige aldersgrupper av befolkningen
viser også at foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for eget utdan-
ningsnivå.

Det kan virke paradoksalt at de sosiale forskjellene i høgre utdanning er
opprettholdt på tross av at rekrutteringen totalt har økt betydelig på 1980- og
1990-tallet. En viktig grunn til dette er at høgre utdanning virker samfunnsom-
formende, også når det gjelder den sosiale sammensetningen av befolknin-
gen. Det er nå flere med høgre utdanning i samfunnet enn tidligere, noe som
gir et større rekrutteringsgrunnlag for de høgre utdanningsinstitusjonene gitt
at foreldres utdanningsbakgrunn har betydning for utdanningsvalg. I tillegg
er et viktig trekk ved økningen i rekrutteringen at langt flere kvinner enn
tidligere velger høgre utdanning. Når det gjelder sammensetningen av stu-
dentbefolkningen er kanskje den største endringen i løpet av disse tiårene at
kvinner nå er i flertall i høgre utdanning, mens menn tidligere dominerte som
studenter ved de høgre utdanningsinstitusjonene.

Spørsmålet er likevel hva som skal til for å skape en mer likeverdig rekrut-
tering til høgre utdanning. Dette kan delvis ses ut fra hensyn til lik tilgang til
viktige posisjoner, yrker og ressurser i samfunnet. I en slik sammenheng er
høgre utdanning en viktig faktor for den enkelte. I tillegg vil samfunnet ha
nytte av at de som velger høgre utdanning, har personlige erfaringer som er
mer mangfoldige enn tilfellet synes å være i dag, spesielt innenfor utdanninger
som har tradisjon for adgangsregulering.

10.4 Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft

10.4.1 Innledning

Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kval-
ifikasjoner. Hvis tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå man-
gel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt i
demografiske og økonomiske modeller har Statistisk sentralbyrå utviklet et
beregningsopplegg som framskriver tilbud og etterspørsel for ulike typer
arbeidskraft fordelt på utdanning. 257 Opplegget er utformet som en ettermod-
ell til Statistisk sentralbyrås makroøkonomiske og demografiske modeller, og

256.Statistisk sentralbyrå: Aktuell utdanningsstatistikk 1/99.
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gir derfor et bilde som er konsistent med framskrivninger med disse model-
lene. Usikkerhet om den makroøkonomiske utviklingen, politiske prioriter-
inger, endringer i de enkelte sektorenes etterspørsel etter ulike typer
arbeidskraft, samt endringer i utdanningstilbøyeligheten, tilsier likevel at
resultatene må tolkes med stor varsomhet. Sysselsettingens sammensetning
innenfor ulike næringer kan for eksempel påvirkes av tilgangen på personer
med ulik utdanningsbakgrunn. Samtidig kan forventede ubalanser i arbeids-
markedet påvirke valg av utdanningstype og -nivå. Framskrivningene må der-
for tolkes som anslag på hva som  kan skje i arbeidsmarkedet under bestemte
forutsetninger, og ikke som prognoser for utviklingen for ulike typer arbeidsk-
raft.

10.4.2 Utsikter for sysselsettingsutviklingen i ulike sektorer

Statistisk sentralbyrå har framskrevet tilbudet av ulike utdanningsgrupper
basert på den demografiske mikrosimuleringsmodellen MOSART. 258 Fram-
skrivningene er gjengitt i tabell 10.7.

1Utenom vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeidstilbudet målt i antall personer antas å vokse med 9,5 pst. fra 1997-
2010 når vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart er utelatt. Av dette kan
97 000 personer tilskrives demografiske faktorer og har sammenheng med
fortsatt vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder. Resten kan føres tilbake til en
antakelse om ytterligere økning av yrkesdeltakingen blant kvinner og ung-
dom.

Den sterke veksten i utdanningskapasiteten ved universiteter og høg-
skoler i det siste tiåret er hovedårsaken til at arbeidstilbudet for personer med
høgre utdanning er anslått å øke med 38 pst. fra 1997-2010. Den sterkeste vek-
sten er ventet innenfor samfunnsfagene ved universitetene. Også for de

257.Drzwi, W., L. Lerskau, Ø. Olsen og N.M. Stølen:  Tilbud og etterspørsel etter ulike typer 
arbeidskraft,Rapport 94/2, Statistisk sentralbyrå, samt Ådne Cappelen og Nils Martin 
Stølen (1994):  Forecasting labour marked imbalances, Economic Survey 4/94, 21-29, 
Statistisk sentralbyrå.

258.Dennis Fredriksen (1998): «Projections of Population, Education, Labour Supply and 
Public Pension Benefits. Analyses with the Dynamic Microsimulation Model MOSART»,  
Sosiale og økonomiske studier 101, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 10.7: Tilbud av arbeid etter utdanningsnivå 1997-2000. 1 000 personer

1997 2000 2005 2010

Grunnskole/grunnkurs, videregående 
opplæring

821 754 646 558

Videregående opplæring, 2-3 år 789 846 919 999

Universitet/høgskolenivå inntil 4 år 470 520 583 650

Universitet/høgskolenivå over 4 år 114 127 148 165

Uoppgitt 70 79 92 106

I alt 1 2 263 2 325 2 388 2 478
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humanistiske fagene, jus og blant helsepersonell ventes en betydelig vekst,
mens det forventes bare en svak økning i arbeidstilbudet fra ingeniørene.

Beregningene viser en beskjeden vekst i sysselsettingen fram til 2002.
Ettersom arbeidsstyrken ventes å øke noe på grunn av demografiske faktorer,
kan arbeidsledigheten tilta. I beregningene er det anslått at den kan komme
opp i om lag 4,4 pst. målt ved definisjonen i AKU. Dette er en god del lavere
enn ved den forrige ledighetstoppen i 1993. Etter 2002 er det på usikkert
grunnlag anslått en noe mer positiv utvikling i norsk økonomi med en moderat
vekst i sysselsettingen. Ettersom veksten i arbeidsstyrken også kan ta seg opp
som en følge av dette gjennom økt yrkesdeltaking, ventes bare en moderat
nedgang i arbeidsledigheten fram mot 2010.

Anslag for utviklingen i arbeidsstyrken, arbeidsledigheten og sysselsettin-
gen etter næring er gjengitt i tabell 10.8. Tabellen viser at den største veksten
vil finne sted i offentlig sektor. Under forutsetningen om en moderat forbed-
ring av standarder og dekningsgrader ventes mesteparten av den økte
offentlige sysselsettingen å komme innenfor helse- og sosialsektoren, og
delvis innenfor undervisningssektoren.

1Inklusive vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart
2Inklusive vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart

Kilde: Statistisk sentralbyrå

En vridning i næringssammensetningen som vist i tabell 10.8 vil også
bidra til endringer i behovene for ulike typer arbeidskraft. I tillegg kan det
finne sted vridninger innenfor hver enkelt sektor. I løpet av de siste 20 årene
har andelen av de sysselsatte med videregående og høgre utdanning vært i
klar vekst innenfor de fleste næringene.

Statistisk sentralbyrå har i sine beregninger lagt til grunn at denne veks-
ten vil fortsette, men det er knyttet betydelig usikkerhet til hvor sterk veksten
vil bli. I mange sektorer kan en stor del av arbeidsoppgavene utføres av per-

Tabell 10.8: Framskrivning av arbeidsstyrke, arbeidsledighet og sysselsetting. 1997-2000. 1
000 personer

1997 2000 2005 2010

Arbeidsstyrke 1 2 306 2 365 2 424 2 509

Arbeidsledighet 93 90 109 104

Sysselsatte 2 2 213 2 274 2 314 2 405

- Primærnæringer 101 103 97 91

- Industri 319 308 283 263

- Olje og utenriks sjøfart 64 66 58 50

- Bygge- og anleggsvirksomhet, kraftforsyning 135 138 140 148

- Varehandel 315 319 322 328

- Innenriks samferdsel 151 151 142 156

- Annen privat tjenesteyting 448 479 504 537

- Offentlig forvaltning 680 710 769 832
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soner med ulik utdanningsbakgrunn, og det er derfor en tendens til at syssel-
settingens sammensetning blir påvirket av sammensetningen i tilgangen.

Av tabell 10.9 framgår det at med forutsetningene over ligger det an til en
vekst i etterspørselen etter de fleste typer arbeidskraft med videregående og
høgre utdanning fram mot 2010. Økningen vil både relativt og absolutt være
sterkest for utdanningsgruppene med inntil 4-årig universitets- og høgsko-
leutdanning.

1Utenom vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart

Kilde: Statistisk sentralbyrå

10.4.3 Resultater av framskrivninger

Framskrivningene for tilbud og etterspørsel for de ulike utdanningskate-
goriene i tabell 10.7 og 10.9 kan gi en indikasjon på mulig mismatch i arbeids-
markedet. Figurene 10.3-10.10 viser framskrivninger av tilbud og etterspørsel
for ulike utdanningsgrupper fram mot 2010. Resultatene må imidlertid tolkes
i lys av de forutsetningene som er nevnt, og som det kan være en betydelig
usikkerhet om. Hvis det oppstår mismatch, vil det i praksis tre i kraft motvirk-
ende mekanismer. For det første kan mangel på en type arbeidskraft gi en
dreining av etterspørselen over mot andre grupper på grunn av substitusjons-
muligheter mellom ulike utdanninger. Videre kan ungdommens utdannings-
valg bli påvirket av utsikter til mulige ubalanser. Ettersom slike mekanismer
ikke er innarbeidet i beregningsopplegget, vil beregningene kunne gi et over-
drevet bilde av ubalansene.

Tabell 10.9: Etterspørselen etter ulike utdanningskategorier 1997-2000. 1 000 personer

1997 2000 2005 2010

Grunnskole/grunnkurs, videregående 
opplæring

774 714 621 581

Videregående opplæring, 2-3 år 761 825 880 922

Universitet/høgskolenivå inntil 4 år 461 508 575 646

Universitet/høgskolenivå over 4 år 112 123 138 155

Uoppgitt 62 64 66 69

I alt 1 2 170 2 234 2 279 2 374
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Figur 10.3 Samfunnsfag høgre grad. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 10.4 Samfunnsfag lavere grad. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 10.5 Jurister. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 10.6 Leger. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 10.7 Sykepleiere. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 10.8 Hjelpepleiere. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 10.9 Sivilingeniører. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 10.10 Ingeniører. Tilbud og etterspørsel målt i 1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Beregningene viser at arbeidstilbudet for gruppen med universitets- og
høgskoleutdanning kan øke med nærmere 40 pst. i perioden 1997-2010. Størst
vekst er det for personer med utdanning i samfunnsfag. For denne gruppen,
samt for jurister og enkelte typer helse- og omsorgspersonell som barnever-
nspedagoger, sosionomer og fysioterapeuter, er det framskrevet en vekst i til-
gangen på arbeidskraft som langt overskrider framskrevet etterspørselsvekst.

For typiske allmenne utdanninger som ikke kvalifiserer til bestemte yrker
som er mer eller mindre forbeholdt de aktuelle utdanningsgruppene, er utdan-
ningskapasitet i liten grad blitt dimensjonert på bakgrunn av forventninger til
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arbeidsmarkedets behov. Den sterkeste koblingen mellom arbeidslivets
behov og utdanningskapasitet ligger i at fordelingen av kapasitet mellom ulike
utdanninger i stor grad bestemmes av  søkningen til disse utdanningene.
Denne vil i noen grad være et uttrykk for forventninger om senere tilgang til
relevant arbeid.

I Dimensjoneringsmeldingen, St.meld. nr. 36 (1998-99)  Om prinsipper for
dimensjonering av høgre utdanning, pekes det på de spesielle vanskelighetene
med å lage framskrivninger for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Det har
blant annet sammenheng med at etterspørselen etter disse utdanningene er
mer konjunkturavhengig enn den er for flertallet av utdanningsgruppene.
Samtidig har det vist seg at et spesielt aspekt ved disse utdanningene er at den
kompetansen de besitter, alltid vil komme til nytte, selv om det i en del tilfeller
strengt tatt ikke er behov for så høye utdanningskvalifikasjoner.

10.4.4 Framskrivninger basert på andre forutsetninger

Framskrivningene som er presentert, er basert på et generelt opplegg som i
prinsippet dekker hele arbeidsstyrken etter en relativt grov utdanningsgrup-
pering (selv om ikke alt er presentert). De framskrivningene som er lagt til
grunn for Dimensjoneringsmeldingen, er basert på et mer spesifikt opplegg
for helsepersonell og lærere. 259 De beregningene som der er gjort for leger
og sykepleiere, er både mer oppdaterte og mer treffsikre enn med det
generelle opplegget, gitt relevante forutsetninger. For utviklingen i tilgangen
på disse to gruppene gir resultatene fra de to oppleggene noenlunde samme
utvikling fram mot 2010. På etterspørselssiden er det imidlertid noe avvikende
forutsetninger. Det har sammenheng med forutsetninger om veksten i helse-
og sosialsektoren. Utenom allerede vedtatte reformer er det i Dimensjoner-
ingsmeldingen lagt til grunn en beskjeden vekst fram mot 2010. I beregnin-
gene ovenfor er det lagt til grunn en noe sterkere vekst enn dette.

10.5 Tidligere utredninger av høgre utdanning

10.5.1 Utdanning som velferdskrav for den enkelte

Ottosen-komiteens innstilling nr. 1 (1966) slår fast at høgre utdanning til-
fredsstiller viktige velferdskrav: «I det samfunn som nå tar form, vil utdan-
nelsen i videste forstand kunne oppfattes som et sentralt velferdskrav for den
enkelte, like sentralt som mange av de velferdskrav samfunnet helt naturlig til-
godeser i dag.»

Et tiltak for utjevning som nevnes av Hernes-utvalget, er økt satsning på
studiefinansieringen. Dette betyr bedre lånefinansiering, men en kan også
tenke seg bedre stipendordninger som har fordelingseffekt. Utvalget nevner
spesielt innføring av særstipend til grupper i befolkningen som er underrepre-
sentert i høgre utdanning.

10.5.2 Utdanning som velferdskrav for samfunnet

Utdanning har tradisjonelt vært betraktet som et middel for å realisere andre
goder. Dette må ses i sammenheng med samspillet mellom individ og sam-

259.St.meld. nr. 36 (1998-99) Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning.
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funn, og hva utdanning for den enkelte kan bety for samfunnet. Ottosen-komi-
teen beskriver dette samspillet i sin innstilling nr. 1 (1966) med at et generelt
høyt utdanningsnivå har betydning for den økonomiske ekspansjon i landet.
Et menneske som søker utdanning uten å få det, representerer derfor en tapt
mulighet for produksjonslivet. Utdannet arbeidskraft er dessuten tilpasnings-
dyktig, og vil i større grad se etter alternativer når arbeidsmarkedet er presset.

NOU 1988: 28  Med viten og vilje (Hernes-utvalget) svarer at hvis man ikke
kommer inn ved et lukket studium, vil dette senke motivasjonen også i det
studiet søkeren kommer inn på. I tillegg vil søkeren bruke åpne studier til å
samle opp poeng til å komme inn på de lukkede studiene. Dette innebærer
sløsing, både for studenten og for samfunnet.

Både Ottosen-komiteen og Hernes-utvalget forutsetter at studentene er
rasjonelle individer, som også er på jakt etter arbeid. De ser derfor ingen mot-
setning mellom individenes etterspørsel og arbeidsmarkedets behov.
Ottosen-komiteen (1966) mener at arbeidsmarkedets behov og individenes
etterspørsel står i et vekselvirkningsforhold til hverandre. Hernes-utvalget
hevder at bruken av lukkede studier hindrer arbeidsmarkedets signaler i å nå
fram fordi man opprettholder en knapphet på kandidater fra disse studiene
som resulterer i høy lønn og høy status. Adgangsbegrensninger vil derfor
være en lite klok strategi. Studiekompetanse, det vil si artium eller annen
utdanning og erfaring, bør isteden være tilfredsstillende som adgangskrite-
rium.

Reservasjonen som begge innstillinger har, er at det vil være nødvendig
med en viss styring for å dekke arbeidslivets minimumsbehov. Men utgang-
spunktet er at studier på lang sikt bør være åpne for alle. Disse argumentene
kan summeres opp i følgende:
– Individenes ønsker og behov knyttet til høgre utdanning skal dekkes.
– Det å etterkomme individenes behov vil være lønnsomme investeringer

for samfunnet.

Hernes-utvalget slår fast at arbeidslivets behov har vært retningsgivende for
dimensjoneringen av høgre utdanning i Norge. Det er likevel stor grad av
usikkerhet knyttet til prognoser om framtidige behov for arbeidskraft, og
økonomiske konjunkturer og trender er vanskelige å forutsi. Utvalget nevner
dessuten selv at prognosene i seg selv kan få folk til å endre preferanser. Det
at folk tilpasser seg prognosene, kan ødelegge prognosenes evne til å si noe
om framtiden.

Hernes-utvalget var derfor forsiktig i sin bruk av prognoser, men mente
det var nødvendig å planlegge ut fra visse oppfatninger om framtiden. At
planredskapene ikke var finslipte, måtte det tas hensyn til, men kunne ikke
rettferdiggjøre et bortfall av slik planlegging. Det var viktig å oppnå en balanse
mellom de målene samfunnet har for de investeringer som brukes på høgre
utdanning, og det utdanningssystemet produserer. Hernes-utvalget pekte
spesielt på to forhold. For det første taler geografiske hensyn for en viss sty-
ring. Dette gjelder spesielt for de nordlige fylkene, som har færre høyt
utdannede enn andre deler av Norge. For det andre tar et fullført akademisk
studium så lang tid at en ikke kan vente at studenter hver for seg kalkulerer
de behovene arbeidsmarkedet har når de er ferdig. Arbeidsmarkedets etter-
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spørsel etter arbeidskraft endres raskt. Det tar lang tid å utdanne akademik-
ere, og det tar tid før den økte etterspørselen fører til flere studenter. Utvalget
mente det derfor var nødvendig å lage prognoser for minimumsbehov samfun-
net har for ulike typer høyt utdannet arbeidskraft.

10.5.3 Utredningenes oppfatning om kapasiteten i høgre utdanning

Fram mot slutten av 1980-tallet var det sentrale spørsmålet i forskjellige utred-
ninger hvor stor kapasiteten i høgre utdanning minst måtte være for å dekke
arbeidslivets behov og individenes etterspørsel. Ottosen-komiteen slo fast at
utdanningskapasiteten måtte bygges ut for å møte individenes totale etter-
spørsel. Komiteen så dette som den sentrale utfordringen for dimensjonerin-
gen av høgre utdanning. Etter komiteens mening måtte høgre utdanning
dimensjoneres for 100 000 studenter i 1985 (innstilling nr. 5 1970). Dette
krevde en utbygging av universitetene og en oppbygging av regionale studie-
sentre eller høgskoler. Mens det var 30 000 studenter i 1970, var det om lag 95
000 studenter i 1987 i de statlige høgskolene.

Nesten 20 år etter var Hernes-utvalget urolig for at det ble utdannet for få
akademikere i Norge. Utvalget pekte derfor på konkrete tiltak som kunne øke
studenttilstrømningen, og satte en målsetning for kapasiteten i 1995 på 105
000 studenter. Året etter at Hernes-utvalget leverte sin innstilling, ble imid-
lertid målsetningen sprengt. I 1989 økte studenttallet til 126 000 studenter. I
1992 var dette økt til 162 000. Etter at sterke adgangsbegrensninger ble inn-
ført, var det i 1995 om lag 165 000 studenter.

10.6 Dimensjonering av høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv

Et viktig spørsmål når det gjelder dimensjoneringen av høgre utdanning, er
graden av statlig styring og regulering, og hvilke mekanismer generelt som
brukes i styringen. I løpet av de siste tiårene har det gjennomgående vært en
tendens til mer indirekte styringsformer, med mindre grad av detaljregulering
og mer styring via resultater. Dette er utviklingstrekk som ikke utelukkende
gjelder høgre utdanning, men er en generell dreining innenfor offentlig sek-
tor.

Internasjonalt er det mer vanlig å snakke om  rekruttering til høgre utdan-
ning i stedet for  dimensjonering. En underliggende premiss for politikken i
flere land er at utdanning er et gode for den enkelte, samtidig som en høyt
utdannet befolkning er en forutsetning for økonomisk vekst og utvikling. Uni-
versitetene og høgskolene bestreber seg på å rekruttere så mange studenter
som mulig, og «dimensjonerer» virksomheten etter tilstrømningen.

Aamodt (1999) beskriver og analyserer dimensjoneringspolitikken i noen
utvalgte land: Storbritannia, Sverige og USA. 260 Rapporten reiser spørsmål
om i hvilken grad dimensjoneringen er styrt ut fra arbeidslivets behov eller
søkningen til studiene, hvilken plass sentral planlegging og arbeidsmarked-
sprognoser har, og hvilke konsekvenser de ulike prinsippene ser ut til å ha.

Det er klare forskjeller mellom de tre landene når det gjelder hvordan kap-
asiteten blir styrt. Institusjonene i England har størst autonomi,

260.Per Olaf Aamodt: Dimensjonering av høyere utdanning. Et komparativt perspektiv med 
særlig vekt på Storbritannia, Sverige og USA. NIFU Rapport 3/1999
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markedsinnslaget er sterkest i USA, mens Sverige har størst innslag av statlig
styring. Men det er ikke helt tydelige skiller. Både England og USA har for
eksempel også en betydelig grad av statlig styring og koordinering, i England
har det på 1980- og 1990-tallet vært en bevegelse i retning av mer politisk sty-
ring gjennom bruk at markedsmekanismer, mens Sverige på 1990-tallet har
gått fra en detaljstyrt opptakskapasitet over til mer desentralisering.

Dimensjoneringen fastlegges i liten grad gjennom eksplisitte beslut-
ninger. Slike beslutninger kan være å begrense opptaket totalt eller til visse
studier, eller det kan være pålegg om å opprettholde kapasitet på visse fag til
tross for svak søkning. Økt kapasitet ut over det det er søkere til, kan ikke
pålegges, men kan påvirkes gjennom ulike incitamenter.

Generelt innenfor OECD-området synes det i betydelig grad å være rent
politiske formuleringer som har ligget til grunn for dimensjoneringen. Det
synes videre som om det i større grad er etterspørselen etter studieplasser og
ikke beregninger av arbeidsmarkedets behov som ligger til grunn. Alle lan-
dene synes allikevel å være opptatt av koblingen mellom utdanning og
arbeidsliv, og betydningen av kompetanse for økonomien brukes overalt som
et argument for å oppnå vekst i høgre utdanning.

Det som varierer mest mellom disse landene, er virkemidlene. I alle de tre
landene har det vært en dreining i retning av mer strategisk og incitamentori-
entert finansiering av institusjonene. Det markedsaspektet som er mest
framtredende, er studiesøkernes etterspørsel etter studieplasser.

Kilde: Per Olaf Aamodt: Dimensjonering av høyere utdanning. Et komparativt perspektiv med
særlig vekt på Storbritannia, Sverige og USA. NIFU Rapport 3/1999

10.7 Fastsetting av kapasiteten i høgre utdanning

Fastsetting av kapasiteten i høgre utdanning berører blant annet hvem som
skal bestemme kapasiteten, og på hvilket grunnlag kapasiteten skal
bestemmes.

Tabell 10.10: Oppsummering av dimensjoneringspolitikken i Storbritannia, Sverige og USA

Storbritannia Sverige USA (representert 
ved staten Kentucky)

Beslutningsnivå for 
fastlegging av kapa-
sitet

Institusjonene 
(statlige bevilgninger)

Staten Institusjonene/del-
statene

Kriterier som ligger til 
grunn for dimensjon-
ering

Institusjonenes kapa-
sitet/etterspørsel 
(søkning)

Arbeidsmarkedet Institusjonenes kapa-
sitet/etterspørsel 
(søkning)

Arbeidsdeling mel-
lom institusjoner og 
studier

Policysignaler/dialog 
med institusjonene

Streng Streng

Mekanismer for reg-
ulering av kapasitet

Policysignaler/økono-
miske begrensninger

Policysignaler/økono-
miske begrensninger

Policysignaler/økono-
miske begrensninger
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Kilde: Knut Arild Larsen: For mye utdanning, Notat 4/99, ECON

Tabell 10.11 gir en illustrasjon av de kombinasjonsmulighetene som dette
gir:
1. Stortinget gjennom statsbudsjettet og departementet i tildelingsbrev til-

deler midler og fastsetter mål og grenser for kapasiteten ved den enkelte
institusjon ut fra hva som antas å være den framtidige søkning og tidsbruk
for den enkelte i høgre utdanning.

2. Stortinget gjennom statsbudsjettet og departementet i tildelingsbrev til-
deler midler og fastsetter mål og grenser for kapasitet ved den enkelte
institusjon ut fra samfunnets - og særlig arbeidslivets - framtidige behov
for utdanning.

3. Institusjonene selv avgjør hvor mange de ønsker å ta opp på grunnlag av
etterspørsel etter ulike utdanninger.

4. Institusjonene selv avgjør om de vil tilby et bestemt antall plasser i ulike
utdanninger som Stortinget og departementet bestemmer de vil gi midler
til.

Når det gjelder utforming av et framtidig system for fastsetting av kapasitet i
utdanningene, kan det tenkes kombinasjoner av henholdsvis 1 og 2 på den ene
siden og 3 og 4 på den andre siden. Sentraliserte og desentraliserte systemer
må med andre ord oppfattes som alternativer.

Alternativene 1 og 2 har det til felles at tildeling av midler til institusjonene
skjer på grunnlag av den utdanningskapasiteten som fastsettes av sentrale
myndigheter. I alternativ 1 vil dette skje med utgangspunkt i framskrivninger
av søkningen etter ulike utdanninger, mens det i alternativ 2 vil skje med
utgangspunkt i framskrivninger av etterspørselen etter kandidater. I begge til-
fellene gir dette betydelige utfordringer til sentrale myndigheter når det
gjelder innhenting av informasjon om hva som vil tilsvare framtidige behov for
utdanningsplasser. I tillegg gir det sentrale myndigheter mer innflytelse over
utformingen av utdanningstilbud ved det enkelte universitet og den enkelte
høgskole.

Alternativene 3 og 4 har det til felles at institusjonene selv avgjør hvor
mange de ønsker å ta opp til ulike utdanninger. I alternativ 3 vil midlene følge
den enkelte student, slik at det vil ha ressursmessige implikasjoner for hvor
mange institusjonene velger å ta opp, og hvor lang tid den enkelte student
benytter ved institusjonene. I et fullstendig privatisert system vil studentene
selv måtte betale sine studier ved institusjoner som ønsker å tilby utdan-
ninger. I et offentlig finansiert system kan dette gjøres gjennom finansierings-
former der pengene følger studenten. Et eksempel på en slik løsning vil være

Tabell 10.11: Fastsetting av kapasitet i høgre utdanning

Kapasitet fastsettes ut fra Beslutninger fattes

Samordnet Av institusjonene og studentene

Antall søkere 1 3

Samfunnets behov 2 4
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at den enkelte student får anledning til å bruke en bestemt mengde midler fra
det offentlige. Et annet eksempel vil være resultatstyrt finansiering der insti-
tusjonen blir tildelt midler fra det offentlige etter kriterier for opptak og gjen-
nomføring av den enkeltes studier, i likhet med det danske systemet.

I alternativ 4 vil institusjonenes inntekter følge som resultat av at sentrale
myndigheter ønsker et gitt antall studieplasser opprettet innenfor bestemte
fag, og at sentrale myndigheter så kan velge mellom interesserte institusjoner
på grunnlag av prisen og kvaliteten på det tilbudet som gis fra de ulike insti-
tusjonene. I Finland blir kapasiteten ved universitetene fastsatt på denne
måten, gjennom forhandlinger mellom universitetene og departementet om
antall kandidater som skal uteksamineres og hva slags ressursbehov institus-
jonene vil ha for å greie dette.

Det som er skissert i alternativene 3 og 4, gir nye typer utfordringer til
både sentrale myndigheter og institusjonene, ved at det i et slikt system leg-
ges vekt på styring gjennom økonomiske virkemidler og bare i liten grad gis
anledning til detaljorientert styring fra sentrale myndigheter. I tillegg gir dette
utfordringer til hvordan systemet for høgre utdanning kan benyttes som virke-
middel for politiske mål som balansert distriktspolitikk og et helsesystem med
tilstrekkelig antall leger og sykepleiere.

10.8 Fastlegging av kapasitet og bevilgninger til institusjoner innenfor 
høgre utdanning

10.8.1 Fastsetting av kapasitet sentralt

Samordning av utdanningskapasiteten innebærer at myndighetene fastsetter
kapasitetsgrenser og dermed bevilgninger direkte ved den enkelte institus-
jonen. Et slikt system kan kombineres med mål om å tilfredsstille søkernes
studievalg, eller mål om å tilfredsstille samfunnets og arbeidslivets behov.

Et mål om å tilfredsstille søkerne forutsetter at myndighetene har full
informasjon om søkernes studieønsker. Samordna opptak kan skaffe til veie
detaljert informasjon om søkermassen, og myndighetene har i realiteten like
god oversikt over søkermassen som det den enkelte institusjon har. 261 Det er
imidlertid flere problemer knyttet til det å benytte slik informasjon ved plan-
legging av kapasitet ved den enkelte institusjon. Et av disse er det gjeldende
systemet for behandling av statsbudsjettet, som for det første innebærer at det
budsjetteres for et kalenderår (ikke studieår), og for det andre at informas-
jonen om søkermassen et gitt år ikke er kjent når dette årets budsjett blir
behandlet.

Et sentralt system kan alternativt kombineres med et mål om å til-
fredsstille samfunnets og arbeidslivets framtidige behov for utdannet
arbeidskraft. Myndighetene kan ved hjelp av framskrivninger og vurderinger
av det framtidige behovet dimensjonere den nødvendige kapasiteten og
fordele denne direkte på utdanningsinstitusjonene. Blant annet i Dimensjon-
eringsmeldingen, St.meld. nr. 36 (1998-99)  Om prinsipper for dimensjonering
av høgre utdanning, er det laget framskrivninger for tilbud og etterspørsel

261.Samordna opptak er et  serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til 
høgre grunnutdanning. http://www.so.uio.no
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etter ulike yrkesgrupper, og på dette grunnlaget er det framtidige kapasitets-
behovet drøftet.

Dimensjonering av utdanning skjer i dag ut fra en nasjonal vurdering, der
hensynet til geografisk fordeling av studiekapasitet og ønsket om sterke
utdanningsmiljøer med et bredt studietilbud i alle deler av landet er sentralt i
vurderingen. I Dimensjoneringsmeldingen er det en hovedmålsetning å
dekke individuelle ønsker om høgre utdanning, samtidig som den etablerte
kapasiteten må dekke samfunnets etterspørsel etter arbeidskraft.

I statsbudsjettet fastsettes det totale studentmåltallet som angir hvor
mange studenter hver institusjon skal gi undervisning til. Departementet fast-
setter også måltall for opptak til de enkelte utdanningene ved hver enkelt insti-
tusjon. Det fremmes en kongelig resolusjon om regulering av opptaket til uni-
versiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler og kunsthøgskoler
(etter innspill fra institusjonenes styrer). I budsjettsammenheng er student-
måltallet en sentral parameter. En ny studieplass øker studentmåltallet, og
dermed aktivitetsnivået, tilsvarende. Studentmåltallet er minimumstallet for
hvor mange studenter institusjonene skal gi undervisning til, og ligger til
grunn ved beregning av bevilgningen til hver enkelt institusjon. Noen institus-
joner velger likevel å ta opp flere studenter enn det departementet pålegger,
blant annet for å kompensere for forventet frafall i løpet av utdanningens vari-
ghet. Institusjonene får imidlertid ikke dekket eventuelle ekstrautgifter i forb-
indelse med opptak av flere studenter.

Ved oppretting av nye studieplasser tillegges vanligvis samfunnets behov
stor vekt. De senest opprettede studieplassene ble slik tildelt utdanninger det
var markert mangel på, som helsefagutdanninger og IT-personell. Når nye
studieplasser tildeles institusjonene, tas det blant annet hensyn til institus-
jonenes lokalisering, fagprofil og søkning.

Ved svikt i søkningen til en utdanning kan institusjonene søke om å omdi-
sponere studieplasser til andre utdanninger der søkningen er bedre. Til nå har
godkjenning av omdisponering av ledige studieplasser innenfor førskolelære-
rutdanning vært midlertidige, og slik heller ikke ført til endringer i institus-
jonenes måltall for opptak. Det har vært en forutsetning at omdisponering av
ledige studieplasser innenfor førskolelærerutdanning skal skje ved økt opptak
til andre lærerutdanninger, primært grunnutdanninger og praktisk-pedago-
gisk utdanning. Omdisponering skjer også mellom utdanninger som ikke er
utbyggingsområder, og det er da ingen betingelse at den utdanningen det
omdisponeres til, er en prioritert utdanning. Hvis institusjonene ikke har
anledning til å omdisponere ledige studieplasser internt, kan departementet
velge å omdisponere de ledige studieplassene, og dermed tilhørende bevilgn-
ing, til andre institusjoner.

10.8.2 Fastsetting av kapasitet ved den enkelte institusjon

Et desentralisert system innebærer at hver enkelt institusjon selv bestemmer
hvor mange studenter de ønsker å ta opp til de ulike utdanningene. På samme
måte som ved sentralisert fastsetting av kapasitet kan et desentralisert system
kombineres med at antall studieplasser tilpasses antall søkere, eller med et
ønske om å dimensjonere kapasitet ut fra samfunnets behov for høgre utdan-
ning.
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Fastsetting av kapasitet desentralisert ut fra studiesøkernes ønsker kan
skje gjennom organisering av et marked for utdanningstjenester der institus-
jonene selger utdanning til utdanningssøkere til priser som fastsettes fritt.
Likevekt vil bli bestemt av tilbud og etterspørsel, det vil si at antall studie-
plasser tilpasses antall utdanningssøkere som kan og vil betale det de ulike
studieplassene koster. Alternativt kan det skje ved at institusjonene får
offentlige bevilgninger basert på opptak, det vil si hvor mange studenter insti-
tusjonene greier å rekruttere, eller bevilgninger basert på innsats, det vil si
kandidat- og/eller vekttallsproduksjon.

Ønsket om å opprettholde et tilbud med tilstrekkelig bredde i utdannings-
systemet, og ikke minst å beskytte det desentraliserte systemet en har, kan
tilsi at det må etableres virkemidler som har til hensikt å ivareta små fag eller
fag som opplever svikt i søkningen. Det kan dreie seg om mange år før
lærekrefter er tilstede og i aktivitet, om en skal sikre gode kvalifikasjoner. Det
er ressurskrevende å bygge opp gode fagmiljøer, og det kan være ønskelig at
enkelte fag i større grad skjermes for kortsiktige svingninger i markedet.

Den desentraliserte modellen kan alternativt kombineres med at myn-
dighetene ønsker å dimensjonere utdanningssystemet ut fra samfunnets fram-
tidige behov for høgre utdanning. For å oppnå en ønsket utdanningskapasitet
kan myndighetene benytte seg av avtaler mellom institusjonene og staten.
Institusjonene må da konkurrere om gitte utdanningsoppdrag innenfor ulike
utdanninger.

Et desentralisert system kan finansieres ved at studenten trekker penger
ut av studentkonto, det vil si at studentene får anledning til å bruke et gitt
beløp bevilget av det offentlige til å etterspørre utdanning. Bruk av studentk-
onto innebærer en form for markedssimulering; studenten vil kunne bruke
pengene på ønsket utdanning/kurs på ønsket utdanningsinstitusjon. Dette gir
studenten mer makt i forhold til institusjonene ved at de kan velge å bruke
pengene ved en annen institusjon hvis tilbudet ikke oppfyller de kravene som
studenten har satt til kvalitet, undervisningsform osv. Individuelle vurderinger
av forholdet mellom pris og kvalitet ved de ulike institusjonene vil være
avgjørende for hvor studenten ønsker å «kjøpe» sin utdanning.

En annen måte å finansiere utdanning på i et desentralisert system er
innsatsstyrt finansiering. Dette innebærer at institusjonene får bevilgninger i
forhold til beståtte eksamener eller kandidatproduksjon. Eksempler på slike
finansieringssystemer er innsatsstyrt finansiering av norske sykehus og det
danske taksametersystemet. Det danske systemet innebærer at bevilgningen
er basert på antall beståtte eksamener, der det differensieres mellom ulike fag-
områder og utdanninger. Bevilgningens størrelse tilpasses studentenes stud-
ieprogresjon; institusjonene får ingen bevilgning for studenter som ikke tar
eksamen, mens det gis full uttelling for de som følger normert studietid.

I et sentralt system vil utdanningskapasiteten ved hver enkelt institusjon
og utdanning kunne holdes relativt stabilt over tid. Stortinget har prioritert å
spre kapasiteten innenfor de fleste utdanningene over hele landet, noe som til
en viss grad tvinger studentene til å reise dit det er ledig kapasitet. Et desen-
tralisert system derimot vil kunne medføre større svingninger i studenttallet
og dermed i bevilgninger til institusjonene. Dette vil kunne være tilfellet
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uavhengig av om det er samfunnets behov eller individenes studieønsker som
ligger til grunn for dimensjonering av kapasitet.

10.9 Regelverket for fastsetting av kapasitet i høgre utdanning

10.9.1 Regelverk for samordning av kapasiteten i høgre utdanning

Fastsetting av kapasitet i høgre utdanning i Norge gjøres gjennom et regelv-
erk som i stor grad legger ansvaret for dimensjonering til departementet.
Dette tilsvarer en kombinasjon av alternativ 1 (sentralisert og søkerstyrt kap-
asitetsbeslutning) og alternativ 2 (sentralisert og behovsstyrt kapasitets-
beslutning) i tabell 10.11. Alternativ 1 og 2 i tabellen representerer prinsipper
for dimensjonering som er knyttet til fremtidig tilfredsstillelse av søkerbehov,
samfunnsbehov eller en kombinasjon av begge. For at sentrale myndigheter
skal kunne fastsette kapasitetsgrenser og bevilgninger etter søkernes etter-
spørsel eller samfunnets behov, kreves det oversikt over de ulike behovene
som finnes.

Departementet har gjennom lov om universiteter og høgskoler av 1995
ansvar for en rekke områder som berører fastsetting av kapasitet og fordeling
av denne til ulike institusjoner innenfor høgre utdanning:
– Krav til opptaksgrunnlag for søkere til høgre utdanning.
– Regulering av adgangen til studier når kapasitetshensyn krever det, eller

ut fra en helhetsvurdering av utdanningene i landet.
– Regler om rangeringen av søkere til adgangsregulerte studier.
– Hvordan gradsstrukturen skal være, hvilke yrkesutdanninger som skal til-

bys, og hvilke titler disse skal gi rett til.
– Hvilke fagtilbud den enkelte institusjon skal kunne gi.
– Nasjonale standardkrav til utdanninger. For visse yrkesutdanninger vil det

innebære at departementet fastsetter rammeplaner som beskriver utdan-
ningens mål, obligatoriske enheter, krav til praksis, samt arbeids- og eksa-
mensformer.

– Hvilken generell uttelling de ulike fag, utdanninger og emner fra statlig
eide institusjoner i høgre utdanning skal gi innenfor gradssystemet.

– Generelle regler om godkjenning av utdanning tatt annet sted enn innen-
for de statlig eide institusjonene innenfor høgre utdanning.

Fastsetting av kapasitet ut fra søkernes behov forutsetter et system som kan
gi departementet oversikt over etterspørsel og utdanningstilbud, samt hva
slags utdanning det søkes til og hva som prioriteres. En slik oversikt over søk-
ernes etterspørsel og prioriteringer vil også kunne gi informasjon om for lav
eller høy tilstrømning til bestemte studier.

Samordna opptak er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter,
vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. Samtidig gir
Samordna opptak informasjon om søkertilstrømningen til ulike studier. Gjen-
nom analyse av materialet fra Samordna opptak kan en finne utviklingstrekk i
søkermønster. Dette kan sammenholdes med utviklingstrekk i befolkningens
størrelse og sammensetning og utviklingen i samfunnet for øvrig. På denne
måten kan Samordna opptak gi informasjonsgrunnlag som kan benyttes for
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framtidig fastsetting av kapasitet. Problemet er imidlertid at dette bare i beg-
renset grad kan gi et godt beslutningsgrunnlag for departementet og politiske
myndigheter når det gjelder hvordan endringer i samfunnet påvirker søker-
mønsteret til ulike utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Arbeidslivets og samfunnets behov for utdannet personell gir særlige
utfordringer i et sentralisert system der departementet regulerer kapasiteten.
For enkelte utdanninger vil imidlertid dette kunne gjøres gjennom studier av
befolkningsutvikling, og det som følger av Stortingets vedtak når det gjelder
samfunnets behov for antall utdannede i spesifikke kategorier. Dette gjelder
først og fremst utdanningskategorier som er knyttet til offentlig sektor, som
lærer- og helseutdanninger. Det kan noteres at Dimensjoneringsmeldingen,
St.meld. nr. 36 (1998-99)  Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning
særlig drøfter behovet for kapasitet når det gjelder disse typer utdanninger.
For andre typer utdanninger er det betydelig mer problematisk å anslå sam-
funnets behov for kapasitet i ulike utdanninger. En grunn er usikkerhet om
utviklingstrekk i samfunnsøkonomi. En annen grunn er at selve kapasitetsfast-
settingen kan tenkes å påvirke utviklingstrekk som er forutsetninger for
dimensjoneringen av ulike utdanninger.

10.9.2 Rammebetingelser i et desentralisert system

Fastsetting av kapasitet på grunnlag av hva den enkelte ønsker, kan organis-
eres ved at utdanningsinstitusjonene tilbyr undervisningstjenester til utdan-
ningssøkende. Dette tilsvarer alternativ 3 i tabell 10.11. Penger vil følge stu-
dentene ved at studentene selv disponerer midlene og plasserer ressursene i
den institusjonen de ønsker å studere ved, eller ved at statlige bevilgninger
følger den enkelte student gjennom studieløpet. Begrensninger fastsatt av
sentrale myndigheter vil kunne avvikles. Isteden vil institusjonene selv kunne
beslutte om de har kapasitet til å åpne studier, eller om det er behov for
adgangsbegrensning.

Et alternativ til dette er utforming av avtaler mellom samfunnet og institus-
jonene når det gjelder utdanningskapasitet. Mens det bare indirekte kan
gjøres en kobling mellom utdanninger og samfunnets behov i det som er skis-
sert i avsnittet over, kan kontraktbaserte tildelinger av studieplasser tilpasses
samfunnets behov for utdanningskapasitet. Slike avtaler vil inneholde spesi-
fikasjoner av hva som kreves av utdanningene, hvor stor kapasiteten skal
være, og midler som skal knyttes til antallet studieplasser i kontrakten. Slike
avtaler behøver ikke være knyttet til de årlige budsjettbehandlingene, men
kan knyttes til perioder på flere år. I Sverige og Finland tildeles en del av
midlene til institusjonene innenfor høgre utdanning på basis av liknende
avtaler som utformes i samarbeid mellom politiske myndigheter og institus-
jonene. Et slikt system vil være desentralisert fordi den enkelte institusjon vil
kunne avgjøre hvor mange studenter som den ønsker å ta opp og til hvilken
pris. Med andre ord vil den enkelte institusjon selv kunne avgjøre om den vil
inngå kontrakt på basis av de vilkårene som ligger i denne. Dette vil også gi
sentrale myndigheter mulighet til å sammenlikne institusjonene, ved at ulike
institusjoner vil ønske ulike kontraktsvilkår når det gjelder antall studenter,
midler per studieplass og muligens innholdet i utdanningene.

Når det gjelder opptak kan det tenkes at institusjonene i et desentralisert
system vil utvikle egne ordninger for opptak og adgangsbegrensninger. Dette
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kan gjøre det vanskelig for studenter å bevege seg mellom institusjonene, og
kan svekke ønsker om mobilitet av studenter mellom lærestedene.

Utvikling av institusjonsspesifikke ordninger for opptak og svekket stu-
dentmobilitet kan motvirkes med oppretting av et sterkt faglig fellesorgan for
opptak og akkreditering av institusjoner innenfor høgre utdanning. Dette vil
innebære at utdanninger og institusjoner innenfor høgre utdanning må evalu-
eres når det gjelder kvalitet og innhold i utdanningene, og hvordan utdannin-
gene er tilpasset et felles gradssystem for høgre utdanning i Norge. En slik
gjennomgang av institusjonene vil kunne gi dem rett til tildeling av grader, og
gi utdanningene formell uttelling også ved andre institusjoner innenfor høgre
utdanning i Norge. I og med at systemet ikke skal gi rom for fastsetting av kap-
asitet på grunnlag av ønsker og planer fra politiske myndigheter, vil det være
sentralt at et faglig organ for akkreditering får en uavhengig posisjon i forhold
til andre sentrale myndigheter.

10.10Utvalgets vurderinger og forslag

Utvalget mener at det er et nasjonalt ansvar å sikre en tilstrekkelig totalkapa-
sitet i høgre utdanning. Selv om det kan være kortsiktige svingninger i etter-
spørselen etter utdanning, er det nødvendig med en overordnet og mer lang-
siktig vurdering. I forhold til et nasjonalt mål om å opprettholde et studietilbud
med tilstrekkelig bredde, har regjeringen og Stortinget en forpliktelse til å
sikre nødvendige økonomiske rammevilkår.

Er det mulig å planlegge kapasiteten i høgre utdanning?
Etterspørselen etter høgre utdanning består av søkernes studieønsker og
arbeidslivets etterspørsel etter kandidater. En kan enten anta at søkerne er i
stand til å fange opp signaler fra arbeidsmarkedet og deretter fastsette kapa-
siteten i forhold til søkernes interesser. Et annet utgangspunkt er at det er stat-
ens ansvar å fange opp signaler fra arbeidslivet og dimensjonere utdanningstil-
budet etter det. I det første tilfellet overlates mye av styringen til marked-
skrefter, i det siste tilfellet er det prinsippet om statlig planlegging som
gjelder. Et viktig spørsmål når det gjelder dimensjonering av høgre utdanning
er derfor graden av statlig styring og regulering, og hvilke mekanismer som
brukes i styringen. Etter utvalgets vurdering kan imidlertid ikke etter-
spørselen alene være styrende for fastsetting av kapasiteten ved lærestedene.
For det første kan ikke institusjonene foreta omfattende endringer i sin kapa-
sitet fra en dag til en annen. Det kan dreie seg om flere år før lærekrefter er
tilstede og i aktivitet om en skal sikre gode kvalifikasjoner. For det andre har
universitetene og høgskolene et nasjonalt og regionalt ansvar som kultur-og
tradisjonsbærere i samfunnet. Uavhengig av kortsiktige betraktninger rundt
etterspørselen må lærestedenes opptaks- eller studiekapasitet dimensjoneres
for å kunne ivareta dette hensynet.

Det er en sammenheng mellom muligheten for å forutsi et framtidig
utdanningsbehov og karakteren av de endringer vi ser i samfunnet. Desto
større stabilitet og kontinuitet det er i samfunnet, desto lettere vil det være å
klarlegge fordelingen av studieprogrammer og fag noen år framover. Enkle
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framskrivninger vil på en relativt presis måte kunne forutsi utdanningsbe-
hovet innenfor ulike fagfelt. Enkelte forhold er mer stabile og forutsigbare enn
andre, for eksempel den demografiske utviklingen. Endringer i etterspørselen
etter utdannet arbeidskraft er imidlertid mer komplisert enn som så. Hvis det
er riktig at vi står overfor et skifte, så vil dette også omfatte sammensetningen
av et framtidig arbeidsmarked. Raske endringer måtte gjøre planleggingsho-
risonten kortere og prognosene mer usikre. Etter utvalgets vurdering tilsier
erfaringene fra tidligere prognoser at ambisjonsnivået ikke må være for høyt.

Det tar ofte lang tid før arbeidsmarkedets etterspørsel resulterer i økt
utdanningskapasitet på aktuelle områder. Dette skyldes blant annet at
arbeidsgiverne, ikke minst private, vanskelig kan gi noenlunde presise ønsker
annet enn i en kort tidshorisont. Videre tar det normalt flere år før effekten av
økt utdanningskapasitet blir merkbar i forhold til behov på arbeidsmarkedet.
Svingninger i tilbud og etterspørsel er naturlig, og det norske arbeidsmarke-
det har vist seg å være fleksibelt og er i internasjonal sammenheng preget av
en relativt stor grad av substitusjon mellom yrker. Flere utdanninger er fle-
ksible og gir en grunnleggende kompetanse som kan benyttes innenfor flere
ulike typer av jobber. Dette gjelder særlig åpne studier, men også for profes-
jonsutdanninger. Nye grupper vinner innpass på arbeidsmarkedet, og sup-
plerer og fortrenger de som tradisjonelt har vært sysselsatt på et område. I
andre tilfeller forsvinner arbeidsplasser, og kompetansebehov endres. Det er
slik et komplisert samspill mellom individuelle studievalg og arbeidslivets
behov for kompetanse.

Tidsfaktoren er et vesentlig element i dimensjoneringen av utdanningska-
pasiteten, blant annet fordi det tar lang tid før et nytt kull entrer arbeidsmarke-
det. Etterspørselen etter arbeidskraft endres raskt, og avvikene kan bli til dels
store. Utvalget mener allikevel at anslag og framskrivninger for tilbud og etter-
spørsel etter ulike utdanningsgrupper kombinert med demografi er nyttig
kunnskap.

Hvilke forhold er det som påvirker dimensjoneringen?
Rekrutteringen til det høgre utdanningssystemet er et resultat av et samspill
mellom flere faktorer. Dette kan være forhold ved samfunnet som
næringsstruktur, konjunkturendringer og politiske prioriteringer. Det kan
være forhold knyttet til søkerne slik som demografi og individuelle ønsker og
behov. Endelig kan det være forhold ved institusjonen som geografisk plasse-
ring, kapasitet og kompetanse, samt institusjonens evne til å tilpasse seg skif-
tende etterspørsel.

Det har vært en utvikling mot et generelt økende behov for kompetanse i
samfunns- og næringslivet. Tradisjonelle industrier og primærnæringer har
fått redusert sysselsetting, mens petroleumssektoren og spesielt tjenestey-
tende næringer i privat og offentlig sektor har hatt en sterk vekst. Teknolo-
giske og organisatoriske endringer i arbeidslivet fører til at kompetansebe-
hovet i arbeidslivet er økende. Det er et hovedhensyn ved utformingen av
utdanningspolitikken å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft,
og gi den enkelte best mulig forutsetninger for å komme inn på arbeidsmarke-
det.
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Ellers er det vel kjent at profesjonsinteressene har hatt stor innvirkning på
tilbudet av studieplasser, noe som for eksempel innenfor helsefagene har ført
til en systematisk underdekking. Problemet er imidlertid ikke bare at det man-
gler studieplasser. På andre områder, for eksempel innenfor ingeniørfag, er
tilbudet større enn etterspørselen, til tross for gode utsikter på arbeidsmarke-
det.

Det er flere grunner til at søkningen til og andelen som tar høgre utdan-
ning, vil fortsette å kunne ligge på et høyt nivå, slik som de siste års studietil-
bøyeligheter viser. Ett element her er at veksten i foreldregenerasjonens
utdanningsnivå vil bidra til at flere unge vil ønske å ta høgre utdanning. I
tillegg kommer faktorer som økonomiske fordeler av høgre utdanning. Med
en god utdanning styrkes den enkeltes grunnlag for å møte et arbeidsmarked
med økende krav til kompetanse og omstilling. Signaler fra arbeidslivet tyder
på at stadig flere funksjoner vil bli fylt av personer med utdanning ut over
videregående opplæring. Årskullenes størrelse kan imidlertid bidra til å sette
grenser for veksten i rekrutteringen til høgre utdanning.

Internasjonal mobilitet og livslang læring
Høgre utdanning er i økende grad en del av et større internasjonalt utdan-
nings- og arbeidsmarked. Større grad av internasjonal mobilitet vil påvirke til-
bud og etterspørsel etter arbeidskraft. Konsekvensene av  kortvarige kapa-
sitetsskranker innenfor ulike fagområder kan derfor reduseres ved å utdanne
flere norske studenter i utlandet, og ved å tillate en større import av etterspurt
kompetanse.

Kompetansereformen legger opp til en nærmest kontinuerlig kompetan-
seutvikling der grunnutdanningen i stor grad vil være basis for videre læring.
Markedet for etter- og videreutdanning er et marked med store muligheter
også for de statlige institusjonene. Dette bidrar til å gi en ytterligere fleksibi-
litet i utdanningssystemet på flere måter. For utdanningsinstitusjonene åpner
kompetansereformen opp for nye muligheter å utnytte ledig kapasitet.

Sentralt eller lokalt initiativ
Utvalget mener den sentrale planleggingen må begrenses til å sørge for en
totalkapasitet i systemet, samt sørge for en overordnet geografisk plassering
av denne kapasiteten i form av studieplasser. Utvalget mener det er nødvendig
med en viss sentral styring for å sikre minimumskapasitet innenfor visse fag-
områder og utdanningstyper. Dette kan være fagområder der det er ønskelig
å opprettholde en faglig kompetanse, selv om søkergrunnlaget på et tidspunkt
ikke er så høyt at finansieringssystemet vil sørge for tilstrekkelig finansiering
uten særtilskudd. Det kan også være behov for nasjonal styring av utdan-
ninger som er av særlig betydning for samfunnet, slik som visse typer helsef-
agutdanninger. Her må det være et nasjonalt ansvar å sørge for et tilstrekkelig
tilbud av kandidater. En del faktorer må derfor unndras en etterspørselsorien-
tert tenking. Utvalget mener det er i samfunnets interesse å ta faglig ansvar for
å opprettholde visse fag til tross for manglende rekruttering. Dette gjelder
både på utdannings- og forskningssiden.
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Etter utvalgets vurdering ligger utfordringen i å etablere et system som er
fleksibelt i forhold til utviklingen på arbeidsmarkedet og endringer i student-
enes etterspørsel, samtidig som overordnede samfunnshensyn blir ivaretatt.
Det sentrale i et desentralisert system vil være at den enkelte institusjonen tar
et  lokalt initiativ, basert på en vurdering av etterspørselen og behovet. Ansv-
aret for de sentrale myndighetene bør i større grad begrenses til de over-
ordnede hensyn i velferdssamfunnet. Det kan dreie seg om de viktigste utdan-
ningsområdene, kulturelle, regionale eller andre overordnede hensyn i sam-
funnet. Institusjonen fremmer en plan for departementet, som på grunnlag av
denne og eventuelt andre samfunnshensyn utarbeider forslag til avtale med
hvert enkelt lærested. Dette er nærmere omtalt i kapittel  13 Finansiering av
høgre utdanning og forskning.

10.10.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til dimensjoner-
ing av kapasitet i høgre utdanning fremmer  utvalgetfølgende forslag:
– totalkapasiteten i høgre utdanning bør møte individenes etterspørsel
– individenes ønsker og samfunnets behov bør være retningsgivende for

fordelingen av kapasiteten
– det fastlegges en  minstekapasitet ved visse typer utdanninger som er av

særlig betydning
– institusjonene gis stor grad av frihet til å bestemme sammensetning av de

ulike utdanningene
– institusjonene gis stor grad av frihet til å omdisponere kapasiteten innen-

for ulike utdanninger og fagområder i takt med endringer i etterspørselen
– institusjonene gis incentiver til å tilpasse seg etterspørselen etter utdan-

ning
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Kapittel 11   
Organisering og tilknytningsform i høgre utdanning

11.1 Utfordringene

De utfordringene som høgre utdanning i Norge står overfor, er sammensatte.
På den ene siden har institusjonene som oppgave å sørge for kontinuitet gjen-
nom langsiktig kunnskapsoppbygging, tradisjonsformidling og en stor evne til
uavhengig kritisk analyse. På den annen side må de være vare for endringer i
samfunnet og utdanne kandidater og levere forskning og utvikling som kan
være med på å løse dagens problemer og behov.

Samfunnsoppdraget
Diskusjonene om de strategiske valgene innenfor utdanningssektoren reflek-
terer de store veivalg i samfunnet. Det er pekt på sammenhengene mellom
kunnskap, økonomisk vekst, utvidelse av folkestyret og framveksten av et ans-
varlig velferdssamfunn. Denne forankringen i samfunnet er et oppdrag fra fel-
lesskapet til de institusjonene som forestår utdanning og forskning på høyt
nivå.

Universitetene og høgskolene representerer på mange måter samfunnets
hukommelse. Mens vår felles hverdag er preget av en kort tidshorisont med
sterke krav om raske endringer, skal disse institusjonene ha tid og rom til
fordypning, kritisk refleksjon og formidling av tradisjoner og avansert
kunnskap. Institusjonene skal ikke bare formidle kunnskap som skal brukes
her og nå, men også være med på å utvikle vår evne til å tilegne oss ny
kunnskap på en kritisk og kreativ måte, og de skal representere vesentlige bin-
deledd til det internasjonale kunnskapsforrådet.

Denne formen for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling er meget
krevende og fordrer lærings- og forskningsmiljøer av høy kvalitet. Disse mil-
jøene må være i stand til å utvikle sine særtrekk og klare å gå forbi dagens opp-
fatninger av hva som er selvfølgelige sannheter og behov. Institusjonene må
ha rom til å utvikle slike miljøer, og tilstrekkelig frihet til å foreta de strate-
giske valgene som er nødvendige.

Spørsmålet er om dagens organisering av sektoren gir dem det handling-
srommet de trenger, og om systemet i sterk nok grad er med på å motivere
institusjonenes ledelse og ansatte til å ta større ansvar for utviklingen av egen
institusjon.

Alminneliggjøring av høgre utdanning
De sentrale utviklingstrekkene ved utdannings- og forskningssystemet gjen-
nom 1900-tallet har vært vekst og differensiering. Det utdannes og forskes i et
omfang vi ikke har sett tidligere. Samtidig er denne utdanningen og forsknin-
gen mangeartet og differensiert. Det oppstår stadig nye utdanningstyper, og
det dukker opp nye aktører.
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Man har også fått nye typer studenter, noe som blant annet har gitt behov
for større variasjon i utdanningstilbudet, større kontakt med arbeidslivet og
lignende. Eldre studenter som søker videre- og etterutdanning, vil for eksem-
pel ha andre forutsetninger og behov enn førstegangsstudenten. Det ligger en
utfordring i å finne organisatoriske former som setter lærestedene i stand til å
håndtere den økende kompleksiteten i studentmassen og studietilbudet.

Internasjonalisering og konkurranse
Internasjonalt vokser det fram nye alternative studietilbud. Det er også kom-
met en rekke yrkesrettede studietilbud i utkanten av universitets- og høg-
skolesektoren. Dette gjelder for eksempel fagskoleutdanninger innenfor alt
fra informasjonsteknologi til skjønnhetspleie. Det er derfor ikke bare
demografiske grunner til at studenttallet går ned. Institusjonene må være forb-
eredt på at de må arbeide hardere for å tilfredsstille mange og motsetnings-
fylte krav om de skal lykkes i å tiltrekke seg dyktige og engasjerte studenter.
Det vil også bli økt rift om høyt kvalifisert fagpersonell.

Ny teknologi
Den teknologiske revolusjon utfordrer de organiserte læreprosessene ved
lærestedene. Det er i dag mulig å ta en likeverdig utdanning uten å måtte
oppholde seg på et lærested. Undervisningen preges av nytt innhold, nye
læringsformer og nye organisasjons- og samarbeidsformer.

Bruken av nye teknologiske hjelpemidler i fagene endres raskt og stiller
store krav til faglig oppdatering og etterutdanning. Utviklingen av IKT vil der-
for måtte bli et sentralt element i utdanningspolitikken inn i det nye århundret.
Institusjonene vil møte nye generasjoner med studenter som er vant til nye
arbeidsformer og som gjør aktiv bruk av moderne teknologi. Disse vil komme
med klare forventninger til hva universitetene og høgskolene bør tilby dem.
Dette forutsetter igjen at lærestedene har ressurser og fullmakter til å forske
og utvikle de nye redskapene i undervisningen.

Livslang læring
De fleste må i dag fornye og utvikle sin kompetanse gjennom hele livsløpet.
Kunnskapen ligger til grunn for næringsutvikling, sysselsetting, verdiskapn-
ing og (i siste instans) for aktiv deltakelse i demokratiet. I økende grad vil
opplæringen og utdanningen måtte skje i arbeidslivet og i et samspill mellom
arbeidslivet og de tradisjonelle lærestedene.

Arbeidslivet merker et økende behov for personer med høgre utdanning
som vet hvordan de skal finne, tilegne seg, bruke og videreutvikle ny viten.
Institusjonene må utdanne personer med god fagkunnskap og en velutviklet
evne til å lære mer.

Forskningen og utviklingsarbeidet må gi grunnlag for innovasjoner som
kan anvendes i næringslivet og i offentlig sektor. Men det er ikke nok. Man
må også utvikle et godt samspill mellom disse institusjonene og samfunnet for
øvrig, slik at disse kunnskapsmiljøene kan gi mer direkte bidrag til næringsut-
vikling og løsningen av sentrale problemer innenfor områder som miljø, helse
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og velferd. Universitetene og høgskolene vil selv ha et stort faglig utbytte av
et slikt samarbeid.

Økt handlefrihet
Staten har et sentralt ansvar for å fremme overordnede nasjonale hensyn og
sikre at lærestedene videreføres som sentrale kultur- og tradisjonsbærere i
samfunnet. Lærestedene har behov for en organisasjonsform som sikrer han-
dlefrihet og omstillingsevne. Samtidig trenger omgivelsene institusjoner som
kan levere kandidater og kunnskap som kan være med på å utvikle kultur,
velferd og næringsliv. Utfordringen ligger i å finne organisatoriske løsninger
som ivaretar alle disse hensynene.

11.2 Hovedproblemstillinger

11.2.1 Generelt

I drøftelsen av organisering av universiteter og høgskoler står man ovenfor
svært sammensatte problemstillinger. Av de mer presise organisatoriske
problemstillingene, er det i utredningens framstilling valgt å skille mellom
organiseringen av institusjonens forhold til staten som eier av institusjonen på
den ene siden, og den interne organiseringen av institusjonen på den andre.
De to dimensjonene kan skilles fra hverandre, men samtidig vil det være mye
de samme hensyn og de samme generelle begrunnelser som vil gjøre seg gjel-
dende.

Dette kapitlet vil hovedsakelig drøfte organiseringsform for institus-
jonene.
11.2.2 Dagens organisering

Det er ulike hovedkategorier for organisering av statlige virksomheter og
organisasjoner. Valg av organisasjonsform avhenger normalt av de oppgaver
institusjonene er satt til å løse.

Institusjoner kan være en del av staten som ordinært forvaltningsorgan
eller som forvaltningsorgan med særlige fullmakter i forhold til sentralforval-
tningen. Alternativt kan statlige virksomheter organiseres som særskilte
rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt ut fra staten, for eksempel
som eget rettssubjekt i henhold til egen særlov eller som aksjeselskap.

Det er viktig å være oppmerksom på at utformingen av organisasjoner
innenfor hovedkategoriene kan være forskjellige. Den faktiske organiserin-
gen av et eget rettssubjekt i henhold til særlov vil i stor grad avhenge av hva
særloven definerer. Tilsvarende gjelder for forvaltningsorganer med særskilte
fullmakter. Hvilke fullmakter det enkelte forvaltningsorgan er gitt, vil variere.

I utgangspunktet er de statlige institusjonene forvaltningsorganer. Det
innebærer at de er en del av staten og underlagt de generelle regelverkene for
statlige virksomheter. Institusjonene omfattes dermed av Bevilgningsregle-
mentet for staten, Økonomireglementet for staten og andre generelle lov- og
regelverk for økonomi- og personalforvaltning. De er som utgangspunkt også
underlagt andre generelle regelverk som gjelder for statlige forvaltningsor-
ganer.
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Universiteter og høgskoler er i tillegg regulert av en egen lov. Denne
loven fastsetter både regler for utøvelsen av utdanningsvirksomheten og
regler om organiseringen.

Ut fra de særlige hensyn som gjør seg gjeldende i universitets- og høg-
skolesektoren, er det i universitetsloven fastsatt særregler for institusjonene
som på enkelte punkter fraviker det generelle regelverket som gjelder for for-
valtningsorganer. Loven gir på enkelte områder institusjonene selvstendig
beslutningsmyndighet. Dette gjelder i faglige spørsmål. Etter lovens § 2 nr. 3
kan institusjonene ikke gis pålegg om læreinnholdet i undervisningen og
innholdet i forskning eller det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet. I
tillegg er institusjonens styre gitt endelig beslutningsmyndighet i en rekke
spørsmål. Dette er særlig knyttet til klageordninger og omgjøring av vedtak.

Med disse unntakene har departementet myndighet på følgende områder
når det gjelder de statlige institusjonene for høgre utdanning:
– Instruksjonsmyndighet. Dette innebærer at myndighetene kan gripe inn i

driftsmessige forhold (økonomiske og administrative spørsmål) ved de
statlige høgre utdanningsinstitusjonene. Departementets oppfølging av
statsbudsjettet gjennom tildelingsbrev til de statlige institusjonene kan ses
som en del av myndighetenes instruksjonsmyndighet. Instruksjonsmyn-
digheten omfatter ifølge loven ikke det faglige innholdet i virksomheten,
men den faglige profilen kan påvirkes gjennom vedtak om fagsammenset-
ting, læreplaner, opptak med mer.

– Tilsynsmyndighet. Det er i dag uklart i hvor stor grad Statsråden og depar-
tementet står ansvarlig for kvaliteten på og omfanget av den undervisnin-
gen og forskningen som utføres ved institusjonene. Institusjonenes selvs-
tendighet når det gjelder det faglige innholdet, tilsier at statsrådens ansvar
er begrenset, og først og fremst knyttet til at Stortingets forutsetninger for
bevilgninger blir fulgt opp og at institusjonene følger gjeldende lover og
regelverk. I tillegg har myndighetene ansvar for de gradeene som institus-
jonene kan tildele, samt sammensetning av fag og dimensjonering av insti-
tusjonene så vel som studentkapasiteten.

I tillegg kan ulike statlige institusjoner og myndighetsorgan være:
– Oppdragsgivere. Staten er den viktigste eksterne finansieringskilden for

institusjonene. Myndighetene bruker institusjonene til å realisere mål
innenfor forsknings- og utdanningspolitikk.

Til sammenlikning er statens oppgaver overfor de ikke-statlige høgskolene
mindre omfattende, og skillene mellom utdanningsinstitusjonene og myn-
dighetene klarere. Departementet er:
– Tilsynsmyndighet. Staten er tilsynsmyndighet for de av institusjonenes

utdanninger der det er gitt eksamensrett og rett til å tildele grader.
– Oppdragsgiver. Staten er oppdragsgiver når det gis tilskudd til studie-

plasser og midler til forskning.
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11.3 Tidligere drøftinger

11.3.1 Reformer i universitets- og høgskolesektoren

Den første institusjonen innenfor høgre utdanning i Norge var fra starten av
styrt gjennom en kongelig oppnevnt kansler og en prokansler som var mel-
lomledd mellom regjeringen og universitetet. Som følge av påvirkning fra
europeiske, og særlig danske og tyske, universitetsidealer ble universitetet
etter hvert gitt større grad av selvstyre. Samtidig ble universitetet knyttet
direkte til departementet ved at styringsnivået mellom universitetet og depar-
tementet, kansler og prokansler, forsvant i 1845. I 1905 ble valg av rektor inn-
ført på universitetet, og rektoren ble tillagt tilsynsplikt og selvstendig myn-
dighet for universitetene, de vitenskapelige høgskolene og de statlige høg-
skolene i 1994.

NOU 1988: 28 Med viten og vilje
I NOU 1988: 28  Med viten og vilje, utarbeidet av det såkalte Hernes-utvalget,
ble det understreket at det var behov for politisk styring på en rekke områder:
ressursbruk og prioritering mellom ulike fag og forskningsfelt, hvilke akade-
miske grader ulike institusjoner skal kunne tildele, sektorens samlede
omfang, balansen mellom lærestedene og dimensjoneringen av forskn-
ingsinnsatsen. I spørsmålet om tilknytningsform foreslo Hernes-utvalget at
institusjonene burde være forvaltningsorganer.

Utredningen ble fulgt opp av St.meld. nr. 40 (1991-92)  Fra visjon til virke.
I meldingen ble tilknytningsform ikke gjort til gjenstand for nærmere drøfting.
Det ble forutsatt at universitetene, de vitenskapelige høgskolene og de nye
statlige høgskolene skulle være forvaltningsorganer. Det samme gjorde Stort-
inget i behandlingen av meldingen.

NOU 1993: 24 Lov og rett i Norgesnett
NOU 1993: 24  Lov og rett i Norgesnett(Bernt-utvalget) hadde som utgang-
spunkt at det skulle etableres et lovverk som gjorde det mulig å etablere et
nettverk av institusjoner for høgre utdanning, Norgesnettet.

Utvalget mente det var viktig å finne en tilknytningsform for institusjonene
som ga en balanse mellom institusjonenes behov for selvstendighet og sam-
funnets behov for politisk styring. Bernt-utvalget la særlig vekt på institus-
jonenes behov for selvstendighet i spørsmål som omhandlet krav til faglig
kvalitet på virksomheten. Utvalget foreslo at institusjonene skulle være forval-
tningsorganer med særlige fullmakter. Den politiske styringen burde beg-
renses til å omhandle strategiske spørsmål, prioritering av ressurser og
samordning av aktiviteter i sektoren.

Forslaget om tilknytningsform ble fra Bernt-utvalgets side delvis begrun-
net i at både Hernes-utvalgets innstilling og St.meld. nr. 40 (1991-92)  Fra vis-
jon til virke hadde forutsatt at institusjonene skulle være forvaltningsorganer.
Dette begrenset alternativene av tilknytningsformer de kunne velge mellom.
Gjennom organisering som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
kunne institusjonene få:
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«fleksible rammer som institusjonene kan utforme sin styringsstruktur
innenfor. Dette gjør det mulig for staten å gjennomføre en konkret og fleksibel
tilpasning av fullmakter og delegasjon til hver enkelt institusjons forutset-
ninger» (NOU 1993: 24, s. 54).

I motsetning til Hernes-utvalget mente Bernt-utvalget at en ved å gi mer
selvstendighet til institusjonene kunne danne grunnlag for utviklingen av
ulike styringsstrukturer ved institusjonene, noe som igjen kunne føre til
arbeidsdeling mellom institusjonene på faglige områder.

Spørsmålet om tilknytningsform ble ikke vurdert i regjeringens forslag til
ny lov om høgre utdanning (Ot.prp. nr. 85 (1993-94). Stortinget drøftet heller
ikke dette nærmere i sin innstilling, Innst. O. nr. 40 (1994-1995). Som resultat
av dette forble de statlige høgre utdanningsinstitusjonene organisert som
ordinære forvaltningsorganer.

NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet ved statlige universiteter og
høgskoler
Utvalget for høgre utdanning la i 1999 fram egen utredning om organisa-
toriske rammebetingelser for oppdragsvirksomhet ved statlige universiteter
og høgskoler, NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet. Utvalget
argumenterte for at den eksternt finansierte virksomheten som foregår ved
universitetene og høgskolene, er en viktig og betydningsfull del av samfun-
nets satsing på utvikling og bruk av ny kunnskap. Virksomheten kan gi både
faglig og økonomisk utbytte.

Utvalget viste til at gjeldende regelverk for oppdragsvirksomhet ved insti-
tusjonene legger stor vekt på hensynet til økonomisk ryddighet og god forval-
tning av statlige midler, mens det i mindre grad gir institusjonene handlefrihet
til å etablere praktiske ordninger som kan stimulere til økt omfang av opp-
dragsvirksomhet.

I NOU 1999: 18 anførte utvalget at institusjonenes organisering som forval-
tningsorgan gjør det vanskelig med en oppmykning av rammebetingelsene for
mer markedsorientert oppdragsvirksomhet. Utvalget påpekte at det er viktig
å skape klare skiller mellom denne typen virksomhet og institusjonenes
ordinære utdanningsvirksomhet og disiplinutvikling. Utvalget var opptatt av at
oppdragsvirksomhet ikke skal subsidieres av eller virke styrende på den
alminnelige grunnforskningsaktiviteten og de ordinære utdanninger ved insti-
tusjonene.

Ut fra dette foreslo utvalget at de statlige høgre utdanningsinstitusjonene
skal kunne organisere oppdragsvirksomhet i egne enheter. Disse enhetene
skal underlegges styret ved institusjonene. De skal kunne delta som forret-
ningsmessige aktører og sikre ryddighet og ansvarlighet i forhold til institus-
jonene. Utvalget foreslo derfor at institusjonenes styrer skal kunne forvalte
eierinteresser i aksjeselskaper eller statsforetak på vegne av staten, og at de
eksisterende randsoneinstitusjonene som er organisert som stiftelser, blir
omdannet til aksjeselskap eller statsforetak.
11.3.2 Reformer i statlig virksomhet

Sentral statlig styring kan være med på å sikre stabilitet, forutsigbarhet og
koordinering av oppgaver. Tregheten og svakhetene i et slikt beslutningssys-
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tem vil imidlertid komme til syne i et samfunn preget av sterk forandring. For
å sikre at de statlige institusjonene skal være i stand til å fungere i sektorer
preget av endring, har derfor mange av de statlige institusjonene etter hvert
fått større frihet og større ansvar.

Staten har et stort handlingsrom når den skal bestemme hvordan de
statlige virksomhetene skal organiseres. Dette handlingsrommet har ved en
rekke anledninger i 1980- og 90-årene blitt vurdert og utvidet for en rekke
institusjoners vedkommende. Organiseringen og tilknytningsformene for
ulike statlige virksomheter har derfor etter hvert blitt svært variert og mang-
foldig.

NOU 1989: 5 En bedre organisert stat
Et utvalg ledet av Tormod Hermansen foretok i NOU 1989: 5  En bedre organ-
isert stat, en omfattende drøfting av organisering av statlige virksomheter.
Utvalgets innstilling fikk stor betydning for reformer av statlige virksomheter
på 1990-tallet.

Utgangspunktet var et ønske om å finne fram til nye og mer effektive
måter å organisere statlig virksomhet på. Utvalget skrev at:

«Det hovedspørsmål utvalget har stått overfor er om statens virksom-
het kan organiseres bedre. Utvalgets svar på dette spørsmålet er ja.
Det er mulig å organisere statens virksomhet på en bedre måte, og det
er viktig at vi får en bedre organisert stat. Det er viktig for publikum og
det samfunnet staten skal tjene. Det er viktig for de politisk ansvarlige
og det er viktig for dem som har sitt virke som arbeidstakere i statens
virksomhet. Den viktigste siden ved en bedre organisert stat er likevel
den betydningen dette har for å virkeliggjøre et levende folkestyre.
Det dreier seg om de organisatoriske og administrative betingelsene
for at Regjeringen og det stortingsflertallet den er utgått fra, skal få om-
satt sine politiske mål og programmer til praktiske styringstiltak og ef-
fektiv tjenesteyting.»

Et viktig synspunkt var at statlige virksomheter ikke burde organiseres ut fra
en felles mal eller ut fra samme prinsipielle begrunnelser. I stedet burde
organisasjonsformen være tilpasset virksomhetenes formål og de krav som
rettes mot virksomhetene fra brukere og samfunnet for øvrig. Utvalget under-
streket at «En må velge organisasjonsformer som er tilpasset de enkelte virk-
somheters karakter og det styringsbehovet som overordnet politisk myn-
dighet har».

Samtidig ønsket utvalget at staten skulle legge vekt på styring etter lang-
siktige målsetninger for de ulike virksomhetene:

«(..) statsmyndighetene (må) utvikle de organisasjons- og styrings-
former en vil benytte, slik at den politiske styringen i all hovedsak kny-
ttes til løsningen av spørsmål som har prinsipiell og strategisk
betydning, mens en i større grad lar virksomhetene selv innrette den
praktiske virksomhet innenfor mål, rammer og retningslinjer som er
trukket opp på det politiske plan. Bedre styring i stort og mindre sty-
ring i smått må være en generell regel for utforming av virksom-
hetenes organisasjons- og rammebetingelser.»



NOU 2000: 14
Kapittel 11 Frihet med ansvar 369
For å ivareta behovet for mer fleksibilitet og autonomi, samtidig med behovet
for styring fra statens side, foreslo Hermansen-utvalget at enkelte forvaltning-
sorganer kunne gis vide fullmakter innenfor personal- og økonomiforvaltning.
Behovet for autonomi skulle ivaretas ved at den enkelte virksomhet selv skulle
kunne kontrollere innholdet i virksomheten. Virksomheter der faglig
autonomi er vektlagt, har derfor blitt organisert på denne måten. Eksempler
på slik organisering som det vises til i NOU 1989: 5  En bedre organisert stat,
er de fem tidligere forskningsrådene, Norsk kulturfond og Naturskadefondet.

Hermansen-utvalget foreslo at staten burde organisere sin virksomhet i
form av statlige forvaltningsorganer, statlige selskaper eller ved deltakelse i
selskaper. Utvalget mente at stiftelsesformen var lite egnet for organisering av
statlig virksomhet, ut fra både et styrings- og et ansvarssynspunkt 262.

Spørsmålet om organiseringen av statlig virksomhet ble fulgt opp av
regjeringen i St.meld. nr. 35 (1991-92)  Statens forvaltnings- og personalpolitikk,
se omtale nedenfor.

NOU 1991: 8 Lov om statsforetak
I  NOU 1991: 8 Lov om statsforetak ledet av advokat Gudmund Knudsen ble
det utarbeidet utkast til en ny statsselskaspslov. Utvalget ble gitt i mandat å
utforme lov for statlige selskaper som skulle utgjøre et alternativ til forvalt-
ningsbedrifter og statsaksjeselskap. Disse statlige selskapene skulle kunne
drive forretningsmessig virksomhet, og samtidig ivareta sektorpolitiske hen-
syn. Utvalget valgte å gi betegnelsen statsforetak til denne nye selskapsfor-
men. Foretakene skulle helt ut eies av staten, og det ble ikke gitt mulighet for
andre eiere. Dette ville gjøre det umulig å hel- eller delprivatisere virksom-
heter organisert som statsforetak. Statsforetak ville være egne rettssubjekt,
men med enkelte begrensninger i den økonomiske handlefriheten som følge
av at staten ville svare for de økonomiske forpliktelsene ved en eventuell
oppløsning av selskapet.

Som oppfølging av dette la regjeringen fram forslag til lov om statsforetak
i Ot.prp. nr. 32 (1990-91). Proposisjonen fulgte i det alt vesentlige utvalgets lov-
forslag. I Innst. O. nr 67 (1990-91) ga flertallet i stortingskomiteen, represen-
tanter fra Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, støtte til regjeringens lovut-
kast. De mente blant annet at det er behov for en organisasjonsform som gir
bedriftsledelsen større grad av handlefrihet til å drive virksomhet på et for-
nuftig forretningsmessig grunnlag innenfor rammen av virksomhetens over-
ordnede sektorpolitiske mål. Komiteens medlemmer fra Høyre og Frem-
skrittspartiet mente at aksjelskapsmodellen vil være bedre egnet enn den
foreslåtte statsforetaksmodellen. Dette ble delvis begrunnet i at ved organis-
ering som statsforetak får staten et ubegrenset økonomisk ansvar ved selskap-
soppløsning, samtidig som foretakene er fristilt fra Stortingets budsjettkon-
troll. Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti hadde som sterkeste
innvending mot lov om statsforetak at Stortingets ansvar og kontroll med sek-
torpolitiske målsetninger svekkes. Hun mente derfor at virksomheter med

262.Utvalget for høgre utdanning har drøftet problemer knyttet til stiftelsesformen relativt 
inngående i NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet.
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sektorpolitiske målsetninger burde være underlagt Stortingets finansmyn-
dighet.

NOU 1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virksomheter
Hermansen-utvalgets innstilling ble lagt til grunn for Stenstadvold-utvalgets
arbeid, NOU 1991: 26  Om bruk av styrer i statlige virksomheter.

Utvalget skulle vurdere bruken av styrer i statlige virksomheter, herunder
forholdet mellom styrene og de overordnede myndighetene. Et
hovedsynspunkt her var at: «Dersom det forekommer hyppige styringsin-
ngrep fra de politiske myndigheter, er forutsetningen for bruk av styre under-
gravet.»

Utvalget var av den oppfatning at styrer i statlige virksomheter burde ha
delegert vide fullmakter fra myndighetene, slik at styret fikk et reelt ansvar for
ledelse av virksomheten. Spørsmålet var om dette kunne være forenlig med
organisering av statlige virksomheter som forvaltningsorganer. Utvalget
foreslo at det ble etablert retningslinjer for styrer i statlige virksomheter som
var organisert som forvaltningsorganer, og at disse fikk en egen betegnelse,
«forvaltningsorgan med styrer», som atskilte dem fra alminnelige forvaltning-
sorganer uten styrer. Utvalget foreslo videre at styrene burde ha ansvar for
fastsetting av den interne organiseringen av virksomhetene, herunder anset-
telse og avskjedigelse av ledelsen ved virksomhetene.

St.meld. nr. 35 (1991-92) Statens forvaltnings- og personalpolitikk
I samme periode ble det også utformet mer spesifikke innstillinger om statlige
virksomheter, NOU 1988: 40  Datapolitikk i staten i 1990-årene og NOU 1988:
15  Samspill om grunndata. Samtlige innstillinger, herunder  NOU 1991:8 Lov
om statsforetak og Stortingets behandling av denne, ble lagt til grunn for
regjeringens St.meld. nr. 35 (1991- 92) Statens forvaltnings- og personalpolitikk.
Fundament for fellesskap.

En sentral problemstilling i meldingen var hvilke organisasjonsformer
som er best egnet for statlig virksomhet.

Det blir her pekt på at statlige virksomheter ivaretar et mangfold av ver-
dier, formål og hensyn. Meldingen deler derfor det syn som ble fremmet av
Hermansen-utvalget om at organisasjons- og styringsformer må passe for de
mange forskjellige oppgavene som staten har. Statlig virksomhet bør, ifølge
meldingen, i hovedsak organiseres som forvaltningsorgan. Den andre hoved-
formen som bør benyttes, er statlig eide selskaper. Stiftelser og stiftelses-
liknende organer er ifølge meldingen lite egnet for organisering av statlige
virksomheter.

Selv om det i meldingen pekes på en rekke behov for endringer, gis det
uttrykk for at det eksisterende systemet i hovedsak fungerer tilfredsstillende.
Det heter blant annet at «Det er Regjeringens oppfatning at vi har en god for-
valtning i Norge. Dette tilsier at det ikke er behov for noen drastiske
endringer».

I stedet foreslås det tiltak for en «planmessig og systematisk utvikling».
Tiltakene blir inndelt i følgende punkter:
– Ressursutnyttelse og omstilling: Kostnadseffektivisering gjennom «bl.a.
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mer effektiv internadministrasjon, ytterligere bruk av informasjonste-
knologi og muligheter for at sentrale fellesfunksjoner (..) kan utnyttes
bedre for hele statsforvaltningen».

– Målstyring og fokus på resultater: «Målstyring skal muliggjøre oversiktlig
og helhetlig styring fra øverste nivå. Samtidig skal utførende nivå gis mak-
simal frihet til å finne de løsninger som gir best effekt. Det skal bli sterkere
innretning mot resultater og resultatoppnåelse.»

– Samspill: Regjeringens forslag var å «stille strengere krav til samspill mel-
lom etatene innad i forvaltningen og mellom kommunal og statlig forvalt-
ning. Det er også nødvendig å styrke samarbeidet mellom privat og
offentlig sektor».

– Personalpolitikk og ledelse: Regjeringen foreslo her å legge vekt på leder-
ansvar og personalpolitisk resultatansvar, delegere personalpolitiske
virkemidler, etablere tidsmessige regelverk, fremme kompetanseut-
vikling og etablere en lønnspolitikk som stimulerer til resultater.

I Innst. S. nr. 63 (1992-93) ga stortingskomiteens flertall, samtlige med unntak
av representanter fra Sosialistisk Venstreparti, uttrykk for at de er «enig i at
organisasjons- og styringsformene i staten vil måtte variere etter de forskjel-
lige oppgavene som staten skal utføre i samfunnet». For øvrig mente komi-
teens flertall at statlige virksomheter burde organiseres som forvaltningsor-
gan eller som statseide selskaper i de tilfeller der virksomhetens art tilsa dette.

Høyre og Fremskrittspartiet mente at offentlig tjenesteyting i større grad
burde organiseres i egne driftsenheter og selskaper, mens de andre partiene
mente at statlig virksomhet i hovedsak burde organiseres som forvaltningsor-
gan.

Komiteen var enig med regjeringen i at stiftelser var en lite egnet organ-
isasjonsform for statlige virksomheter. I likhet med regjeringen var komiteen
opptatt av å gi statlige virksomheter større grad av ansvar og frihet for å rea-
lisere målsetninger for virksomheten: Komiteen ville likevel understreke at
«det må være et mål at detaljstyring begrenses i størst mulig grad fordi dette
bryter med prinsippene om mål- og resultatstyring».

NOU 1999: 15 Hvor nært skal det være
I  NOU 1999: 15 Hvor nært skal det være ble den framtidige organiseringen av
fylkeskommunale sykehus drøftet. Utvalget ble ledet av professor Rune
Sørensen.

Utvalget så det som vesentlig å gi sykehusene rammebetingelser som
fører til økt fokus på krav til kvalitet og bedre service på tjenestene. Utvalgte
viste i den forbindelse til at institusjonene står overfor krav til brukerfokus,
blant annet som et resultat av den nye pasientloven. Et samlet utvalg mente
det var behov for endringer i organisasjonsformen til de fylkeskommunale
sykehusene.

Flertallet i utvalget ønsket ikke å legge formelle restriksjoner på statens
og fylkeskommunenes organisasjonsfrihet, og mente derfor at sykehuseier
selv burde kunne vurdere og velge tilknytningsform. Mindretallet mente at
valgfriheten burde begrenses til forvaltningsorganer, slik at sykehusene forb-
lir en del av staten og fylkeskommunen som rettslige enheter.
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Storparten av flertallet mente at det foreslåtte kommunalt selskap og stats-
foretak er egnede tilknytningsformer for offentlige sykehus. Disse formene
ble vurdert som alternativer til dagens forvaltningsorganisering. Sykehusene
skal uansett forbli offentlig eide, understreket utvalget, de er underlagt
folkevalgt styring, og stat og fylkeskommune skal ha kontroll med sykehu-
senes økonomiske rammer. Samtidig la utvalget vekt på sykehusledelsens
selvstendighet og ansvar for den daglige driften.

Ot.prp. nr. 25 (1999-2000) Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.
Sørensen-utvalgets forslag ble behandlet av regjeringen i Ot.prp. nr. 25 (1999-
2000)  Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m. Det ble her foreslått
en særlov for fylkeskommunale sykehusselskaper.

Loven gir nye muligheter for organisering av sykehusene uten at tidligere
organisasjonsformer avskaffes. Eieren av sykehusene må i hvert enkelt tilfelle
vurdere og avgjøre om det er ønskelig å endre organisasjonsformen for syke-
huset. Meldingen lanserer muligheten for å opprette en ny form for selskaper,
såkalte «sykehusselskaper».

Etter forslaget blir sykehusselskap eget rettssubjekt som selv kan inngå
kontrakter og få partsstilling overfor domstolen og andre myndigheter.
Fylkeskommunen vil på vegne av sykehusselskapet inngår tariffavtale med
videre med de ansattes organisasjoner, men vil ha mulighet til å delegere
denne myndigheten til sykehusselskapet.

En rekke bestemmelser som legger myndighet til eier i selskapsmøtet, vil
begrense styrets myndighet i disse selskapene. Gjennom dette får fylkeskom-
munene muligheter til å styre sykehusselskap gjennom vedtekter, instruks i
selskapsmøte og ved å inngå avtaler. Dette skal sikre en vid adgang til å foreta
demokratisk styring og kontroll med forvaltningen av sykehusvirksomheten.
Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal, i tråd med lovforslaget, gjelde
for sykehusselskaper. Stortinget vil behandle lovforslaget våren 2000.

Reformer på 1980- og 90-tallet
Fra midten av 1980-tallet er det gjennomført en rekke endringer i organiserin-
gen av statlige virksomheter. I en rapport fra Statskonsult (1998:18) blir det
vist til at det i perioden 1980-1998 ble gjennomført minst 50 slike endringer. Et
sentralt trekk ved reformene er at statlige virksomheter er gitt en friere tilkny-
tning til de sentrale statsmyndighetene.

En drivkraft bak endringene var det mange opplevde som manglende fle-
ksibilitet for forvaltningsorganenes økonomi og personalforvaltning på 1980-
tallet. I rapporten fra Statskonsult regnes dette som hovedårsaken til «stiftels-
esbølgen» på 1980-tallet. Mange av de stiftelsene som ble opprettet, var også
samarbeidsstiftelser, der flere statsinstitusjoner sammen organiserte virk-
somheter som stiftelser. I tillegg ble stiftelsesformen benyttet for å organisere
samarbeid mellom statlige og ikke-statlige virksomheter.

En rekke virksomheter der faglig autonomi er av stor betydning, har blitt
organisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Eksempler på
dette fra 1980-tallet var de fem tidligere forskningsrådene, Norsk kulturfond
og Naturskadefondet. På 1990-tallet ble Norges forskningsråd organisert på



NOU 2000: 14
Kapittel 11 Frihet med ansvar 373
denne måten sammen med de forskningsinstituttene som er underlagt depar-
tementene (Statskonsult 1998: 18).

Ønsker om en friere stilling for statlige virksomheter førte også til en
omdanning av forvaltningsbedrifter til statsselskaper. Dette gjaldt for alle de
store infrastrukturbedriftene som tidligere var organisert som del av forvalt-
ningen, men som nå er organisert som statsforetak, herunder Statkraft, Stat-
nett og Statskog, egne rettssubjekter organisert i henhold til særlov, herunder
NSB BA, Postbanken BA og Posten BA, og aksjeselskaper som Telenor og
Statkorn. Ifølge Statskonsult har endringene omfattet 65 000 statstjeneste-
menn. Antall statstjenestemenn er dermed redusert med nesten 1/3 i løpet av
1990-årene.

11.4 Forskjellige former for organisering av statlig virksomhet

Det finnes en rekke forskjellige måter å organisere statlig virksomhet på. Val-
get av organisasjonsform er knyttet til hvilke mål og hensyn man ønsker å rea-
lisere med virksomheten. Generelt blir det antatt at organisering som rene for-
valtningsorganer er best om målet er direkte styring og kontroll utført av over-
ordnet politisk myndighet. I samsvar med dette er den rene forvaltningsorgan-
formen i alminnelighet best egnet for organer som driver offentlig myndighet-
sutøvelse i form av å treffe vedtak eller gi forskrifter. Om målet er mer konkret
tilpassing til ulike hensyn og behov, velges gjerne tilknytningsformer som gir
institusjonen mer selvstendighet.

Uansett hvilken tilknytningsform som velges, vil institusjonene fortsatt
være statlige og under offentlig kontroll og ansvar. Det viktigste unntaket er
stiftelser, som eier seg selv.

Det finnes to hovedkategorier av alternativer. Virksomheten kan enten
organiseres som en del av staten eller som et eget rettssubjekt.

Velger man å organisere virksomheten som en del av staten, kan man i
dag velge mellom følgende organisasjonsformer:
– forvaltningsorgan
– forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
– forvaltningsbedrift (lite brukt i dag)

Følgende former har vært brukt ved organisering som eget rettssubjekt:
– etablering av egen særlov for organisering som eget rettssubjekt
– statsforetak
– aksjeselskaper
– stiftelser

De ulike organisasjonsformene kan i utgangspunktet betraktes som ulike
hovedkategorier som vil gi institusjonene ulike rammebetingelser.
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Figur 11.1 Alternativer for organisering av statlig virksomhet

Ved valg av forvaltningsorgan som tilknytningsform vil organiseringen
følge av de generelle rammebetingelser som gjelder for virksomheter organi-
sert som en del av staten. Tilsvarende vil et aksjeselskap være organisert i tråd
med lov om aksjeselskaper.

Innenfor enkelte av hovedkategoriene, forvaltningsorganer med særskilte
fullmakter og eget rettssubjekt organisert i henhold til særlov, vil organiserin-
gen av virksomhetene variere avhengig av innholdet i fullmaktene som gis og
bestemmelsene i særloven. For de andre hovedkategoriene vil variasjonen
være mindre, og avhengig av vedtekter eller annet regelverk for virksomhet-
ene.

11.4.1 Del av staten

Instruksjon og ansvar
Som en del av staten vil universitetene og høgskolene være underlagt de over-
ordnede myndighetenes generelle instruksjons- og omgjøringsmyndighet.
Staten, representert ved den aktuelle statsråd, har direkte instruksjonsmyn-
dighet overfor institusjonene i alle forhold, med mindre annet er fastsatt i lov.

Det er ingen bestemte formkrav til denne instruksjonen. Virksomhetene
kan instrueres direkte gjennom skriftlige pålegg og til og med gjennom mer
uformelle, muntlige beskjeder. Instruksjons- og omgjøringsmyndigheten er
begrunnet i det hierarkiske forvaltningssystemet med statsråden som øverste
leder og ansvarlig overfor Stortinget. Statsråden kan instruere i alle forhold,
og står da også i alle forhold ansvarlig overfor Stortinget. Unntak fra dette må
gis i form av lovbestemmelser eller fullmakter. Slike unntak reduserer imid-
lertid ikke statsrådens ansvar for virksomhetene.

Rettslig selvstendighet
Forvaltningsorganer er ikke egne rettssubjekt, og kan dermed ikke inngå
formelt bindende avtaler med andre som organet selv svarer for. Ettersom
institusjonen er en del av staten er det staten som svarer for og er part i de
avtalene disse institusjonene inngår. Når statsorganer inngår avtaler, er dette
altså med grunnlag i delegert myndighet fra overordnet forvaltningsorgan.
Hvis et universitet eller en høgskole i dag inngår avtale med en institusjon
eller bedrift, er det følgelig staten som er kontraktspartner, ikke institusjonen.
Det er derfor også staten som eventuelt kan bli saksøkt, og som må svare for
institusjonens forpliktelser.

Av samme grunn kan institusjonene rettslig sett heller ikke inngå bin-
dende kontrakter med andre institusjoner som er en del av staten. Rettslig sett

Innenfor staten Eget rettssubjekt
Instruksjon Eierstyring Selveiende

Forvaltningsorgan Forvaltningsorgan Forvaltningsbedrift Statsforetak Aksjeselskap Stiftelse
med særskilte Eget rettssubjekt i henhold til
fullmakter særlov
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har det således ikke mening å la institusjonen inngå formelt forpliktende
avtale med departementet. I så fall vil staten inngå en avtale med seg selv.

Det er likevel ikke noe i veien for at for eksempel et universitet inngår en
uformell overenskomst med et departementet, men departementet kan som
overordnet myndighet i staten når som helst gjøre om denne overenskomsten.
En slik ordning kan likevel ha en politisk og sosial effekt, blant annet fordi et
klart løftebrudd kan bli en politisk belastning for regjeringen.

Begrensninger i selvstendig myndighet - økonomiske forhold
Handlingsrommet til forvaltningsorganene er begrenset når det gjelder økon-
omiske forhold. Dette følger av at institusjonen rettslig sett er en del av staten.
Det er da per definisjon staten som påtar seg alle forpliktelser, se Grunnloven
§ 75b og c, som fastslår at det er Stortinget som har finansmyndigheten for
staten. Institusjoner som er en del av staten, er underlagt Stortingets lånemy-
ndighet, og kan derfor ikke ta opp lån.

De er også underlagt de lover som gjelder for institusjoner som er en del
av staten, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Boks 11.1 Noen sentrale begreper om økonomistyring for statlige forvalt-
ningsorganer og universiteter og høgskoler

Kontantprinsippet
Enhver statsutgift og statsinntekt medtas i statens bevilgningsregnskap for
den budsjetterminen da den er blitt kontant betalt, se Bevilgningsreglementet
for staten § 14. Det kan ikke foretas avskrivninger, eller på annen måte foretas
selvstendig forvaltning av kapital. Behov for unntak fra prinsippet om at betal-
ing skal skje ved levering, kan foreligge dersom det kjøpes utstyr eller eien-
dom av en slik størrelse at det er aktuelt med kjøp på avbetaling. Det må da
innhentes spesielt samtykke fra Stortinget. 1 Ordinære regnskapsprinsipper
kan gjelde for såkalte nettobudsjetterte forvaltningsorgan, jf. Rundskriv 11/98
fra Finansdepartementet.

Bruttobudsjettering
Universitetene og høgskolene er i dag underlagt statlig bruttobudsjettering.
Stortinget gjør separate vedtak om utgiftene og inntektene til institusjonene.
Det er ingen direkte kobling mellom de to budsjettvedtakene. Bruttoprinsip-
pet innebærer normalt at dersom inntektene overstiger utgiftene, gis det ikke
adgang til å overskride utgiftsbevilgningene tilsvarende. Institusjonen får med
andre ord ikke beholde de ekstra inntektene selv.

Interimskonto
En bestemmelse i det gjeldende reglementet for betaling av oppdrag ved insti-
tusjoner innenfor høgre utdanning, F-10-96, gir institusjonene muligheten til å
avsette midler på interimskonto. Finansiering av prosjekter kan overføres til
en interimskonto, og eventuelt overskudd kan bli stående på kontoen.
Midlene på kontoen kan bli brukt til å finansiere andre oppdragsprosjekter
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eller styrke den faglige virksomheten ved institusjonen. Det er ikke mulig å
plassere slike typer midler på konto som gir renter, eller investere midlene for
å få avkastning.

Merinntektskravet
Dette ble innført i St.prp. nr. 1 (1993-94) og er «å rekne som eit krav om inntek-
ter til statskassa som følgje av at ein nyttar infrastrukturen i institusjonane i
samband med oppdragsverksemda«. Merinntektskravet er differansen mel-
lom det beløp institusjonene kan utgiftsføre og det beløp som inntektsføres, og
innebærer i praksis at institusjonene ikke kan nytte alle inntekter fra oppdrag
selv, men må overføre et bestemt beløp til statskassen.

Nettobudsjettering
Nettobudsjettering innebærer at Stortinget kun treffer ett budsjettvedtak,
nemlig et vedtak om hvor store midler institusjonen skal få overført fra
statskassen. Det er mulig å la institusjonene selv rå over eventuelle inntekter
ut over dette.

Med en mer teknisk språkbruk kan man si at institusjonene blir tildelt en
netto utgiftsbevilgning tilsvarende differansen mellom brutto utgifter og
inntekter. Statsbudsjettet (nettobudsjettet) og statsregnskapet (bevilgning-
sregnskapet) vil synliggjøre den delen av virksomhetens bevilgning som
dekkes over statskassen. Inntekter og utgifter ved oppdragsvirksomhet vil bli
registrert i virksomhetens internregnskap utenfor bevilgningsregnskapet.
Dette vil gi større grad av fleksibilitet i økonomiforvaltningen ved institus-
jonene. Egne bestemmelser som interimskonto for å sikre en større grad av
fleksibilitet enn innenfor systemet med bruttobudsjettering vil bli opphevet
som konsekvens av nettobudsjettering. Stortinget har vedtatt at man skal inn-
føre nettobudsjettering som en prøveordning ved de fire universitetene.

1Veileder. Statlig budsjettarbeid, Finansdepartementet, januar 2000.

11.4.2 Eget rettssubjekt

Staten kan også organisere sine virksomheter som egne rettssubjekter. Jurid-
isk sett vil virksomhetene ikke lenger være en del av staten. Staten kan likevel
fortsatt eie virksomhetene fullt ut, slik at de forblir statlige institusjoner. Slike
institusjoner vil som utgangspunkt kunne inngå bindende avtaler med andre
innenfor de alminnelige rammene som gjelder for kontraktsfriheten. De vil i
samsvar med dette også kunne inngå bindende avtaler med staten ved depar-
tementet.

Når institusjonene er egne rettssubjekter, er det et skille mellom eier og
ledelse. Eier - det vil normalt si staten ved den aktuelle statsråden - utøver
myndighet gjennom formelle vedtak som treffes i et formalisert møte som
betegnes generalforsamling (eventuelt foretaksmøte eller selskapsmøte).
Utenfor generalforsamlingen har staten ingen myndighet i egenskap av å
være eier. I generalforsamlingen kan departementet gjennom vedtektene fast-
sette rammer for styrets og daglig leders virksomhe, og det kan gi styret indi-
viduelle og generelle instrukser.
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Den kanskje viktigste oppgaven for departementet som eier er å sørge for
at institusjonen har et styre som er i stand til å lede virksomheten på en fors-
varlig måte og i samsvar med rammer og overordnede målsettinger som er
fastsatt av Stortinget og departementet. Svikter tillitsforholdet mellom depar-
tementet og selskapets styre vil det være departementets oppgave å sette sam-
men et nytt styre.

Departementet som eier forholder seg til styret, som er ansvarlig overfor
departementet. Departementet har således ingen direkte linje til den daglige
ledelsen og har i samsvar med dette heller ingen direkte instruksjonsmyn-
dighet over daglig leder.

Det følger av selskapslovgivningens rollefordeling mellom eier og ledelse
at statsråden ikke står ansvarlig for den løpende virksomheten i institusjonen
som hører under styret og daglig leder. Statsråden har i forhold til Stortinget
likevel et tilsynsansvar som innebærer et overordnet ansvar for at statens eier-
interesser forvaltes på en forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets forut-
setninger. I denne forbindelsen er statsråden underlagt Riksrevisjonens kon-
troll.

Statlig kapitaltilførsel kan skje gjennom egenkapitalinnskudd i form av
aksjekapital eller selskapskapital eller som statlige lån til institusjonen. Des-
suten kan institusjonen med grunnlag i avtale påta seg ulike former for opp-
drag for staten som det blir betalt for. Institusjoner som driver på områder der
det finnes ulike former for offentlige tilskuddsordninger, vil kunne dra nytte
av disse på lik linje med ikke-statlige institusjoner og organisasjoner. EØS-
avtalens statsstøtteregler setter rammer for statens adgang til å favorisere
statlige institusjoner i forhold til konkurrerende ikke-statlige institusjoner.

Institusjoner som er organisert som egne rettssubjekter, er ikke underlagt
Stortingets bevilgningsmyndighet (finansmyndighet). Dette innebærer at
institusjonen selv kan ta opp lån uavhengig av Stortingets myndighet til å ta
opp statslån etter Grunnloven § 75b. I lovgivningen eller vedtektene for den
enkelte institusjonen kan det imidlertid være fastsatt særlige begrensninger i
institusjonens adgang til å ta opp lån.

En annen viktig konsekvens av at en institusjon er organisert som eget
rettssubjekt er at den ikke er underlagt Stortingets bevilgningsmyndighet
etter Grunnloven § 75 d. Dette innebærer at institusjonen selv disponerer sine
inntekter og formue uavhengig av om dette er skaffet til veie gjennom statlige
overføringer eller gjennom institusjonens drift.

Slike institusjoner er heller ikke underlagt statens system for stilling-
shjemler . Dette innebærer at institusjonene i utgangspunktet står fritt til å
opprette de stillingene de ser nødvendig for å dekke institusjonens behov.
Lønnsfastsettelsen er i utgangspunktet uavhengig av statens lønnssystem.
Det må her understrekes at systemet for stillingshjemler allerede er opphevet
for de statlige universitetene og høgskolene.

De ansatte er ikke underlagt tjenestemannsloven og tjenestetvistloven,
men det regelverket for ansatte som gjelder i den ikke-statlige sektoren. På
dette punktet er det imidlertid i særlovgivningen for enkelte egne rettssubjek-
ter organisert i henhold til særlov fastsatt ordninger som innebærer at sentrale
bestemmelser i tjenestetvistloven gjelder. 263
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Institusjoner som er organisert som egne rettssubjekter, er i utgang-
spunktet ikke omfattet av forvaltningsloven og offentlighetsloven. Hvis insti-
tusjonen er tillagt myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter,
gjelder likevel forvaltningsloven og offentlighetsloven for denne delen av virk-
somheten. 264 Dessuten kan det tenkes at det i særlovgivningen bestemmes
at disse lovene skal gjelde delvis eller fullt ut.

11.4.3 Forvaltningsorganer

De statlige institusjonene for høgre utdanning er i dag organisert som
ordinære forvaltningsorganer. Forvaltningsorganer er en del av staten. Ifølge
NOU 1999: 15  Hvor nært skal det være, s. 46, karakteriseres forvaltningsor-
ganer av følgende når det gjelder styrings- og ansvarsforhold:
– Forvaltningsorganene er en del av staten som juridisk person; statsmyn-

dighetene styrer ved instruksjon; organene er direkte underlagt Kongens
og vedkommende departements organiserings- og styringsmyndighet og
alminnelige instruksjon.

– Vedkommende statsråd er parlamentarisk og konstitusjonelt ansvarlig for
alle sider ved organets virksomhet (med mindre det er foretatt avgrensn-
ing av myndigheten i lovs form).

– Det foreligger muligheter til overordnet styring med alle sider ved den
løpende driften.

– Eventuelle styrer kan være gitt myndighet til å fatte beslutninger i
bestemte saker gjennom vedtekter og styreinstrukser, men fordi virksom-
hetene er en del av staten som juridisk person, kan ikke samme ansvar
gjøres gjeldende som overfor medlemmer av styrer for selskaper og stif-
telser. 265

– Direktør/daglig ledelse utnevnes ofte av Kongen/vedkommende departe-
ment og ikke av styret.

Når det gjelder økonomi og personalforvaltning karakteriseres forvaltningsor-
ganer av følgende:
– Det gjennomgående regelverket for statens økonomiforvaltning (budsjett

og regnskap), personalforvaltning og innkjøp og anskaffelser gjelder.
– Virksomheten får sine økonomiske ressurser gjennom bevilgninger fra

Stortinget, som blir stilt til rådighet fra vedkommende departement etter
bevilgningsreglementet og statens økonomiregelverk.

– Staten er økonomisk ansvarlig for virksomheten, som ikke kan gå
konkurs.

– Investeringer skjer etter kontantprinsippet, dvs. at det ikke foretas
avskrivninger, og at ordinære regnskapsprinsipper ikke gjelder.

– Finansieringen av investeringer skjer via statskassen og kan ikke skje via
låneopptak i regi av den enkelte virksomhet.

263.Se postselskapsloven og jernbaneselskapsloven  (Link til) kap. 9 som dessuten inne-
holder spesielle stillingsvernregler etter mønster av reglene om dette i tjeneste-
mannsloven.

264.Se. forvaltningslovens § 1 tredje punktum og offentlighetsloven § 1 første ledd tredje 
punktum.

265.I prinsippet gjelder likevel det alminnelige uaktsomhetsansvaret også for medlemmer av 
statlige styrer.
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– Det foretas riksrevisjonskontroll med at bevilgningene disponeres i sams-
var med gjeldende regler og Stortingets premisser for bevilgningen.

Når det gjelder ansattes status og offentligrettslige forpliktelser, gjelder føl-
gende:
– Ansatte har status som statstjenestemenn som omfattes av tjeneste-

mannsloven (med blant annet fortrinnsrett til statsstillinger og rett til ven-
telønn ved overtallighet) og av tjenestetvistloven. 266

– Hovedavtalen og tariffavtaler som inngås mellom staten og hovedorgan-
isasjonene, gjelder for de ansatte.

– Forvaltningsloven gjelder for «den virksomhet som drives av forvaltning-
sorgan» når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Saksbehandlin-
gen må skje i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser så langt det
i særlovgivningen ikke er sagt noe annet. Forvaltningsloven inneholder
blant annet regler om habilitet og regler om klageadgang, klagebehan-
dling og hvem som er klageinstans.

– Offentlighetsloven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsor-
gan når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Lovens virkeområde
er i utgangspunktet det samme som forvaltningslovens.
Offentlighetsloven omhandler allmennhetens rett til innsyn i organets
dokumenter. Hovedregelen er at det enkelte saksdokument i forvaltnin-
gen er offentlig så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.
Offentlighetsloven gjelder også for folkevalgtes innsynsrett i forvaltnin-
gens dokumenter.

– Forvaltningsorganer omfattes av Sivilombudsmannens kompetanse.
– Staten, som er selvassurandør, er erstatningsansvarlig.

Utdanningsministerens ansvar for institusjonene for høgre utdanning
Regjeringen ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er øverste
forvaltningsnivå for de statlig eide høgre utdanningsinstitusjonene.

Regjeringens og statsrådens ansvar og forpliktelser for virksomheten ved
institusjonene må ses i lys av den uavhengige stillingen som er gitt styrene ved
institusjonene i henhold til lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995
nr. 22 § 4. Dette går også fram av prinsippet om at flertallet av styrerepresen-
tantene ved institusjoner innenfor høgre utdanning bare i særlige tilfeller kan
oppnevnes på annen måte enn ved valg gjennomført blant tilsatte og studenter
(i tråd med bestemmelser i nevnte lov § 6). Departementet har dermed som
hovedregel ikke herredømme over personsammensetningen i styreflertallet.

Statsrådens ansvar for beslutninger som er fattet av styret på områder der
det er gitt myndighet i henhold til loven, er derfor i en viss grad begrenset,
ettersom styret ikke er oppnevnt av departementet. Styret har imidlertid kun
eneansvar for forhold som gjelder det faglige innholdet i virksomheten, nærm-
ere bestemt innholdet i undervisning og forskning (§ 2 nr. 3). Når det gjelder
økonomiske forhold og administrasjon, står institusjonen i samme stilling som

266.Et antall tilsatte ved universiteter og høgskoler er imidlertid embetsmenn. Dette gjelder 
særlig for professorer som ble ansatt før universitetsloven av 1989.
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andre statsinstitusjoner når det gjelder forholdet til bevilgningsreglement,
økonomireglement med videre.

Når institusjonene er organisert som forvaltningsorganer, er de å betrakte
som en del av staten. Statsråden og departementet kan instruere institus-
jonene direkte i alle økonomiske og administrative forhold som departemen-
tet mener er av betydning.

Lov om universiteter og høgskoler fastsetter en rekke områder der depar-
tementet er tillagt direkte myndighet. De viktigste områdene er:
– Hvilke avdelinger en institusjon skal ha.
– Retningslinjer for institusjonenes deltakelse i styring og finansiering av

virksomheter institusjonene samarbeider med.
– Krav til opptaksgrunnlag for søkere til høgre utdanning.
– Regulering av adgangen til studier når kapasitetshensyn krever det, eller

ut fra en helhetsvurdering av utdanningen i landet.
– Regler om rangeringen av søkere til adgangsregulerte studier.
– Hvordan gradsstrukturen skal være, hvilke yrkesutdanninger som skal til-

bys og hvilke titler disse skal gi rett til.
– Hvilke fagtilbud den enkelte institusjon skal kunne gi, utover fagtilbud

som tilsvarer 30 vekttall eller mindre.
– Nasjonale standardkrav til utdanninger. For visse yrkesutdanninger vil det

innebære at departementet fastsetter rammeplaner som beskriver utdan-
ningens mål, obligatoriske enheter og krav til praksis, arbeids- og eksa-
mensformer.

– Hvilken generell uttelling de ulike fag, utdanninger og emner fra statlig
eide institusjoner i høgre utdanning skal gi innenfor gradssystemet.

– Generelle regler om godkjenning av utdanning tatt annet sted enn innen-
for de statlig eide institusjonene innenfor høgre utdanning.

11.4.4 Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter karakteriseres ved at virksom-
heten drives på en mer selvstendig måte enn de vanlige forvaltningsorganene,
samtidig som institusjonen er en del av staten som juridisk person. Staten har
dermed fortsatt det politiske og økonomiske ansvaret for virksomheten, og i
den utstrekning det ikke er gjort spesielle unntak i spesielle fullmakter for den
enkelte institusjon, gjelder det vanlige regelverket for statsforvaltningen. De
særlige fullmaktene kan gjelde både faglig oppgaveløsning og personal- og
økonomiforvaltningen.

Virksomhetene er nettobudsjetterte, det vil si at de mottar en rundsum-
bevilgning over 50-post på statsbudsjettet. 267

NOU 1999: 15  Hvor nært skal det være har en gjennomgang av dagens 11
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Det vises til at disse har føl-
gende kjennetegn:
– Begrensninger i (Kongens og) departementets instruksjonsmyndighet,

gjennom at statsmyndighetene ved kgl.res. er avskåret fra å instruere
institusjonen med hensyn til (visse sider ved) utøvelsen av dens virksom-
het.

267.Statskonsult, Rapport 1998:18.
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– Unntak fra regelverket for økonomiforvaltning, primært ved at virksom-
heten er nettobudsjettert, og at bevilgninger gis som en rundsum over en
50-post på statsbudsjettet («overføring til andre statsregnskaper»).

– Unntak fra deler av forvaltningsloven og offentlighetsloven.
– Unntak fra tjenestemannsloven og statlig avtaleverk, for eksempel ved at

de ansatte ikke er statstjenestemenn, og at virksomheten har selvstendig
arbeidsgiveransvar (det siste gjelder bare Norges forskningsråd).

– Fullmakter på personellsiden, blant annet adgang til å opprette og
omgjøre stillinger på avdelingsledernivå (for eksempel ved intern omorga-
nisering) uten å måtte forelegge dette for overordnet departement. Det er
verdt å merke seg at forskjellen mellom ordinære forvaltningsorganer og
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter på dette punktet forsvant da
Stortinget i 1998 opphevet stillingshjemmelsystemet ved å fjerne § 10 i
Bevilgningsreglementet. Virksomheter med særskilte fullmakter som før
var unntatt denne bestemmelsen er nå sidestilt med ordinære organer
med hensyn til kravet om foreleggelse for departementet for godkjenning.

Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 236 (1998-99) overgang til
nettobudsjettering ved universitetene som en prøveordning, tidligst fra 1. jan-
uar 2000. Riksrevisjonen har avdekket mangler ved regnskapene for Univer-
sitetet i Oslo og NTNU i 1998. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet har derfor foreløpig valgt ikke å fremme forslag om overgang i St.prp. nr.
1 (1999-2000). Målet er like fullt at universitetene skal få slike særskilte full-
makter for nettobudsjettering i nær fremtid.

11.4.5 Forvaltningsbedrifter

Forvaltningsbedriftene er også del av staten. De skiller seg fra de ordinære
forvaltningsorganene først og fremst ved at de er nettobudsjetterte, ved at de
kan aktivere den kapitalen staten eller bedriften har investert, og ved at de er
gitt fullmakter når det gjelder personal-, økonomi- og eiendomsforvaltning
(Statskonsult, Rapport 1998:18).

Denne formen har tradisjonelt vært benyttet når det statlige engasjemen-
tet gjelder forretningsmessig orientert tjenesteyting som vanskelig kan ivare-
tas på en effektiv og fordelingsmessig akseptabel måte i markedet. Formen er
tatt i bruk for andre oppgavetyper de siste årene, blant annet for intern statlig
tjenesteyting og eiendomsforvaltning (Statsbygg og tidligere Televerket og
NSB).

Disse blir gjerne organisert med et eget styre med begrenset myndighet
på enkelte områder. Styrets myndighet varierer fra tilfelle til tilfelle.

11.4.6 Aksjeselskap

Aksjeselskapsformen er den typiske organisasjonsformen for statlig nærings-
virksomhet som driver i en konkurransesituasjon. De store statlige selskap-
ene som Statoil, Telenor, NRK, Arcus og Statkorn er alle organisert som aksje-
selskaper.

Loven som gjelder for slike selskaper, er lov om aksjeselskaper og lov om
allmenne aksjeselskaper. I praksis blir statens aksjeselskaper organisert som
alminnelige aksjeselskaper. I aksjeloven er det gitt særbestemmelser for sel-
skaper der staten er eneste eier. I de tilfeller der staten er eneste eier, opp-
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nevnes styret av generalforsamlingen, som her vil være den statsråden som er
gitt det statlige ansvaret for forvaltning av statens eierinteresser. Denne ord-
ningen gjelder uavhengig av om selskapet har bedriftsforsamling som ellers
har myndigheten til å velge styre. Dette innebærer at vedkommende statsråd
har direkte kontroll med styresammensetningen. Videre gjelder den særord-
ningen at Kongen kan overprøve bedriftsforsamlingens vedtak i saker om
store investeringer med videre når vesentlige samfunnsmessige interesser til-
sier det.

Statsrådens forvaltning av statens eierinteresser er underlagt Riksrevis-
jonens kontroll. I denne forbindelse er Riksrevisjonen gitt myndighet til å
kreve opplysninger fra styret, administrerende direktør og revisoren for selsk-
apet.

11.4.7 Statsforetak

Statsforetak ble etablert som en særskilt organisasjonsform for statlig virk-
somhet ved lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven).
Organisasjonsformen er særlig rettet mot statlig næringsvirksomhet som
drives ut fra en overordnet sektorpolitisk målsetting. Statnett, Statkraft,
Statskog, Statens kantiner og Medionova er organisert på denne måten.

Statsforetakformen er utformet med utgangspunkt i aksjeselskapsformen,
men med en del tilpasninger som etablerer noe nærmere tilknytningsform
mellom foretaket og staten som eier enn det som gjelder for aksjeselskaper.

Statsforetak er som i likhet med aksjeselskapene ikke underlagt Stort-
ingets finansmyndighet. De disponerer med andre ord sine midler selv. Et
statsforetak kan i motsetning til aksjeselskapet ikke gå konkurs. Hvis et stats-
foretak ikke greier å dekke sine forpliktelser, er staten gjennom særlige regler
i loven pålagt et ansvar for at foretaket blir tilført nok midler til at foretaket kan
dekke kreditorenes krav. Som en konsekvens av statens ansvar er statsfore-
takene underlagt særlige begrensninger i adgangen til å ta opp lån.

I stedet for generalforsamling har statsforetak foretaksmøte der styret,
administrerende direktør, revisor og Riksrevisjonen møter uten stemmerett.
Gjennom foretaksmøtet utøver det departementet som er tildelt eieransvar,
sin myndighet overfor statsforetaket. Statsråden har parlamentarisk og konsti-
tusjonelt ansvar for den overordnede forvaltningen av eierskapet, men blander
seg ikke inn i den daglige driften.

Riksrevisjonen er ansvarlig for å kontrollere hvordan staten forvalter eier-
skapet i statsforetaket, men reviderer ikke selskapets regnskaper.

11.4.8 Eget rettssubjekt organisert i henhold til særlov

Særlovsselskap er ikke en standardform for organisering av statlige selskaper,
men en samlebetegnelse på ulike selskaper som har det til felles at de er orga-
nisert ved egen lov som inneholder nærmere regler om blant annet selskapets
tilknytning til staten.

Ved utformingen av særlovene tar man gjerne utgangspunkt i aksje-
selskapsformen eller statsforetakformen og legger inn unntak fra loven der
det er hensiktsmessig. Enkelte av selskapene, som Studentsamskipnadene,
NSB BA og Posten BA, har derfor likhetstrekk med aksjeselskaper. Organis-
eringen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond ligger nært opp til
dagens statsforetakmodell. Andre igjen har mer særegne organisasjons- og
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styringsformer. Dette gjelder for eksempel AS Vinmonopolet og Norsk Tip-
ping AS.

I de fleste tilfeller er staten eneeier i egne rettssubjekter organisert i hen-
hold til særlov 268. Ofte er særlovsformen valgt av hensyn til virksomhetenes
samfunnsrolle og for å sikre at både forretningsmessige og politiske hensyn
kan ivaretas.

11.4.9 Stiftelser

Stiftelser er selveiende enheter, og kan dermed ikke underlegges statsrådens
instruksjonsmyndighet med grunnlag i statlig eierskap. Men det kan tenkes
at staten kan øve innflytelse med grunnlag i vilkår for statlige tilskudd. I tillegg
må stiftelsene selvsagt virke innenfor statens alminnelige rammelovgivning. I
stiftelser som er opprettet av det offentlige, kan dessuten det offentlige skaffe
seg innflytelse ved å oppnevne medlemmer av styret.

I henhold til forslag til ny lov om stiftelser (NOU 1998: 7) vil stifteren ikke
kunne oppnevne styremedlemmer i de tilfeller der stifteren har bidratt til stif-
telseskapitalen. Staten, ved fylkesmennene, har imidlertid en rolle overfor stif-
telsene ved godkjenning av vedtekter og godkjenning av vedtektsendringer.

11.5 Organisering av høgre utdanningsinstitusjoner i noen OECD-land

Tabell 11.1 gir en oversikt over den politiske styringen av høgre utdanning i
enkelte OECD-land. Det er her gjort en inndeling i to ulike tilnærminger til
politisk styring av høgre utdanningsinstitusjoner.
1. Institusjoner for høgre utdanning betraktes som en del av offentlig forval-

tning, som skissert i forvaltningsmodellen ovenfor. Dette innebærer at
institusjonene er underlagt generelle eller egne lovverk som gjør at de står
overfor sammenliknbare rammebetingelser, på samme måte som annen
offentlig forvaltning.

2. Høgre utdanningsinstitusjoner er organisert som egne rettssubjekter. De
kan være underlagt eierstyring som innebærer at de offentlige myndighet-
ene styrer de høgre utdanningsinstitusjonene gjennom oppnevning av sty-
rerepresentanter og gjennom utøvelse av eiermyndighet på andre måter
(som for eksempel gjennom generalforsamling).

268.Viktigste unntak er Studentsamskipnadene, som ikke har noen institusjonalisert eier, og 
er lik stiftelser på dette punktet. Det er i Ot.prp.nr 25 (1999-2000) foreslått oppretting av 
fylkeskommunale sykehusselskaper, der fylkeskommunene vil være eier.
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Kilde: OECDs dokumenter til grunn for rapporten Redefining tertiary education (1998). For
de nordiske landene er utdanningsdepartementenes websider kilder

11.5.1 Høgre utdanningsinstitusjoner som del av offentlig forvaltning

Danmark
I Danmark ble det i 1993 etablert en ny lov for de høgre utdanningsinstitus-
jonene. Ifølge denne er det opp til styret ved institusjonen å fastsette den
interne organiseringen ved institusjonene. På tross av dette er det i loven gitt
nokså detaljrike bestemmelser om styrende organer på lavere nivå, ledere på
lavere nivå og bruk av bevilgninger.

Institusjonene kan selv avgjøre hvilke utdanninger de vil tilby og antallet
studenter de vil ta opp, men må innhente godkjenning av departementet for
slike beslutninger. På grunn av den nære tilknytningen mellom de høgre
utdanningsinstitusjonene og myndigheter i lovtekstene er institusjonene gitt
forpliktelser og rammebetingelser som kan sammenlignes med andre deler av
forvaltningen.

Sverige
I Sverige er de høgre utdanningsinstitusjonene direkte underlagt departemen-
tet. Økt delegering av myndighet har imidlertid vært et mål siden tidlig på
1990-tallet. Lovgivningen gir i liten grad føringer for institusjonenes interne
organisering. Fokus er rettet mot forholdet mellom myndigheter og institus-
jonene. I tillegg gir loven bestemmelser vedrørende de vitenskapelig ansattes
rettigheter, regler for fastsetting av deres kompetanse og plikter, og bestem-
melser om innhold og organisering av studier.

Institusjonene er organisert som en del av statlig forvaltning. En viktig for-
skjell fra den norske forvaltningsmodellen er at myndighetene i liten grad
bestemmer over den indre organiseringen og driften av institusjonene.

Tabell 11.1: Organisering av høgre utdanningsinstitusjoner i et utvalg av OECD- landene

Høgre utdanningsinstitusjoner 
som del av offentlig forvaltning

Høgre utdanningsinstitusjoner 
organisert som egne rettssubjek-
ter

Sverige X

Finland X

Danmark X

Tyskland X

UK X

Australia X

Virginia, USA X (Community colleges) X (universiteter)

New Zealand X
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Tyskland
I Tyskland er det et sterkt innslag av offentlig kontroll over de høgre utdan-
ningsinstitusjonene. De ansatte er å regne som statstjenestemenn. Det har i
noen år blitt debattert om man burde gå over fra politisk styring gjennom del-
statene  (Länder) til styring gjennom de sentrale myndighetene. Mange
ønsker også mer institusjonell autonomi.

Delstatene i Tyskland er gitt selvstyre innenfor kulturelle spørsmål, noe
som også inkluderer høgre utdanning. Det er imidlertid etablert en felles lov
for høgre utdanning i Tyskland som tar for seg utdanning, forskning, anset-
telsesprosedyrer, og organisering og administrasjon ved høgre utdanningsin-
stitusjoner. Innenfor rammen av lovverket kan de enkelte delstatene gi
tilleggsbestemmelser. Til sammen gjør dette at de høgre utdanningsinstitus-
jonene blir sterkt innvevd i offentlig forvaltning og de politiske systemene.

11.5.2 Høgre utdanningsinstitusjoner organisert som egne rettssubjekter

Australia
I Australia er med unntak av ett nasjonalt universitet samtlige 38 offentlige uni-
versiteter underlagt delstatsforsamlingene. Universitetene velger selv egen
ledelse, og ledelsen kan inkludere eksterne representanter. Leder i styrende
organ ved universitetene velges av medlemmene av organet. Øverste leder
ved institusjonen er visekansler ( vice-chancellor)eller president. Denne er
ansvarlig overfor styret. Institusjonene er samtlige gitt en selvstendig stilling
overfor myndighetene.

Finland
I Finland er universitetene i lovs form gitt selvstyre. Yrkeshøgskolene er også
selvstendige, og er organisert som aksjeselskaper. Eneste unntak er ARCA-
DIA, som er organisert som stiftelse. Mens universitetene i lovs form er gitt
autonomi, er yrkeshøgskolene i større grad styrt av eierne.

New Zealand
I New Zealand er universitetene kontrollert av egne styrer. Lederen ved insti-
tusjonen velges ikke, men utpekes av styret. Ved høgskolene (polytechnics)
er det, etter ønsker fra institusjonene, vanlig med flertall av eksterne represen-
tanter i styret. Høgre utdanningsinstitusjoner organisert utenfor offentlig eier-
skap tilbyr i liten utstrekning gradsutdanninger. Det har vært foreslått å styrke
den offentlige eierstyringen gjennom at man oppnevner færre styremedlem-
mer, og at man går inn for en overgang fra kollegiale styrer til styrer med
eksternt flertall oppnevnt av myndighetene.

Storbritannia
Storbritannia har en lang tradisjon for at universitetene skal ha en fri stilling
vis-à-vis myndighetene. Universitetene inngår ikke som en del av statens for-
valtningsapparat, og styres heller ikke som statlig eid virksomhet.
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Virginia
I Virginia, USA, er det etablert skiller mellom hvordan ulike institusjonskate-
gorier blir styrt. Universitetene og colleger som tilbyr BA eller høgre grad, er
gjort til egne rettssubjekter. De regnes imidlertid som føderale institusjoner
etter Higher Institution Act, og er organisert som statlige non-profit-selskaper.
De ansatte regnes som delstatstilsatte. De andre offentlig eide institusjonene
for høgre utdanning, de såkalte  community colleges, betraktes som et enhetlig
system, og er organisert på en liknende måte som andre deler av delstatens
forvaltning.

11.6 Drøfting av aktuelle tilknytningsformer

11.6.1 Felles organisasjonsmodell for samtlige statlige institusjoner for 
høgre utdanning

I dag er universiteter og høgskoler i Norge underlagt samme lov og regelverk.
De har samme forvaltningsmessige status, og det er en felles lov for univer-
siteter og høgskoler.

Forslag om differensiering mellom universiteter og høgskoler når det
gjelder organisatoriske rammebetingelser, må blant annet forstås ut fra føl-
gende:
– De fleste av universitetene skiller seg fra de fleste av høgskolene ved at de

er betydelig større, og har en mer kompleks virksomhet.
– Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har et spesielt ansvar for

den langsiktige, grunnleggende forskningen i sektoren (se  (Link til)
kapittel 8 om forskning).

Dette er ikke en absolutt inndeling. Enkelte av høgskolene kan sammenliknes
med universitetene når det gjelder størrelse. Når det gjelder kompleksitet,
kan fagsammensetningen ved enkelte av høgskolene gi vel så heterogene mil-
jøer som en finner ved universitetene, men de kan aldri tilby en fagsam-
mensetning av samme bredde. En del av fagmiljøene ved de statlige høg-
skolene utfører også langsiktig, grunnleggende forskning av stort omfang og
har i tråd med det fått rett til å tildele doktorgrad. Ingen av høgskolene tildeler
imidlertid doktorgrad i mer enn noen få fag.

Det finnes skiller mellom universitetene og høgskolene som kan gi noe
forskjellig behov når det gjelder organisering. I NOU 1999: 18  Organisering
av oppdragsvirksomhet blir det vist til at universitetene har en betydelig større
andel ekstern finansiert virksomhet enn høgskolene. Dette kan i seg selv
innebære at universitetene har behov for en mer selvstendig stilling enn i dag,
for enklere å kunne tilpasse seg behov og ønsker fra sine omgivelser. Enkelte
av høgskolene er også betydelig mindre enn universitetene og kan muligens
ha behov for mer kontakt og nærmere oppfølging fra myndighetene enn uni-
versitetene.

Det kan anføres argumenter mot at universiteter og høgskoler får ulik
organisatorisk stilling overfor myndighetene:
– Inndeling av institusjoner innenfor høgre utdanning i ulike organisasjons-

former kan undergrave mobiliteten av vitenskapelig ansatte, og bidra til
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kvalitetsmessige forskjeller mellom universitetene og høgskolene.
– Endrer man rammebetingelsene kun for universitetene, vil disse kunne

tilby andre typer lønns- og arbeidsforhold enn høgskolene. Dette vil være
mulig hvis universitetene blir organisert som forvaltningsorganer med
særlige fullmakter eller som egne rettssubjekter. En konsekvens kan
være at mobiliteten mellom universitetene og høgskolene blir svekket.
Ettertraktet personell vil i større grad ønske å være ved universitetene.

– Ulike organisatoriske rammer for høgskoler og universiteter vil kunne få
enkelte høgskoler til å søke å bli mer like breddeuniversitetene, for slik å
oppnå universitetsstatus og de fordelene det måtte føre med seg. Det kan
være uheldig hvis dette skjer til fortrengsel for utvikling av egen faglig
identitet. Større grad av ulikheter i de organisatoriske rammene kan para-
doksalt nok skape større grad av likhet mellom universitetene og mange
av høgskolene. Dermed risikerer man også at noe av mangfoldet i norsk
høgre utdanning går tapt.

Legger man samtlige institusjoner inn under samme organisasjonsmodell,
kan det føre til at alle institusjonene må endre organisasjonsform i løpet av en
relativt kort periode.

Alternativt kan det vurderes om institusjonene i stedet bør gis samme
anledning til å velge andre typer organisasjonsmodeller. Dette vil innebære at
samtlige høgre utdanningsinstitusjoner vil kunne søke departementet om
endring av status. Departementet vil deretter måtte foreta en selvstendig vur-
dering i hvert enkelt tilfelle om en slik omdanning vil være ønskelig. Ved
omdanning til eget rettssubjekt må også Stortinget ta stilling til forslag om
dette i hvert enkelt tilfelle. En slik ordning vil sannsynligvis være langt tyngre
å administrere for departementet.

Det er behov for økt spesialisering og et økt mangfold i denne sektoren.
Behovet for fleksibilitet tilsier at alle institusjonene får den samme friheten til
å utvikle egne særpreg og å finne fram til egne løsninger på de utfordringene
samfunnet gir dem. Dette tilsier at de bør underlegges samme organiserings-
modell.

Allerede i dag er regelverk og styringssystemer såpass komplekse at det
tar tid og ressurser for styre, ledelse og administrasjon å sette seg inn i disse.
En eventuell overgang til en ny organiseringsform vil føre til en ny og ganske
krevende læringsprosess. Det vil være en fordel om institusjonene går gjen-
nom denne prosessen sammen, slik at de kan lære av hverandre og utveksle
erfaringer.

En samlet overgang vil gi et bedre innsyn i styringen av sektoren. Dette
kan være viktig for å fremme en demokratisk forankret styring av høgre
utdanning. Ved å sørge for at omstillingsprosessen dekker alle institusjonene
samtidig, vil man også unngå at den trekker ut i tid. I det følgende behandles
derfor institusjonene under ett.

11.6.2 Aktuelle modeller

Valget av tilknytningsform vil ha konsekvenser for så vel driften av institus-
jonene som deres forhold til myndighetene. I tabell 11.2 er det gitt en enkel
oversikt over ulike måter for organisering av statlig eierskap.



NOU 2000: 14
Kapittel 11 Frihet med ansvar 388
1Statsforetak kan ta opp lån inntil den samlede verdien av selskapet. Egne rettssubjekter orga-
nisert i henhold til særlov vil ha mulighet til å ta opp lån avhengig av særloven. Normalt vil
muligheten være svært begrenset. Normalt vil de måtte be departementet om tillatelse og vil
heller ikke kunne pantsette eiendom.

Overordnede mål
Valget av organisasjonsform må vurderes opp mot de overordnede målene
man setter for virksomheten. Som vist i  (Link til) kap. 5 skal institusjonene for
høgre utdanning løse en rekke oppgaver av betydning for utviklingen av lan-
dets kultur, velferd, miljø og økonomi. Institusjonene spiller derfor en viktig
rolle i landets kulturelle utvikling og skal sikre demokratiet fagmiljøer med tid
og anledning til å utvikle kritiske analyser av vår forståelse av oss selv, sam-
funnet og naturen. På den annen side skal de bidra til utdanning og forskning
av mer umiddelbar nytte for næringsliv og arbeidsliv.

Tabell 11.2: Konsekvenser av ulike tilknytningsformer (angis ved x, y angir forhold som kan -
men ikke i utgangspunktet gjelder - under vedkommende organisasjonsform)

Del av staten Eget rettssubjekt

Forvaltning-
sorgan

Forvaltning-
sorgan med 
særskilte 
fullmakter

Forvalt-
ningsbedrift

Sær-
lovsel-
skap

Stats-
foretak

Aksje-
selskap

Stiftelse

Instruksjon x x x

Eierstyring x x x

Styre med internt 
valgt flertall

y y y

Styre med 
eksternt utpekt 
flertall

y y y x x x

Nettobudsjetter-
ing

x x x x x x

Kontantprinsippet x y y

Kan aktivere 
investeringer

y x x x x

Kan ta opp lån y y 1 x 1 x x

Mulighet for fond-
soppbygging

y x x x x

Er statstjeneste-
menn

x y x y

Tjenestemanns/
tvistloven

x y x y

Arbeidsmiljøloven y x x x x

Forvaltningsloven 
gjelder

x y x y

Offentlighetsloven 
gjelder

x y x y

Kontroll av Riksre-
visjonen

x x x y y y y
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Organisasjonsformen må være i stand til å favne en rekke ulike aktiviteter:
langsiktig disiplinutvikling og praktisk yrkesutdanning, vitenskapelig grunn-
forskning og næringsrettet utviklingsarbeid, internasjonalt vitenskapelig
samarbeid og samspill med arbeidslivet.

Skal man sikre forskning og utdanning på områder som ikke synes umid-
delbart lønnsomme fra en bedriftsøkonomisk synsvinkel, men som er av
avgjørende betydning for den kulturelle og regionale utviklingen, må fellessk-
apet engasjere seg. Det er for eksempel bred enighet om at staten må satse på
grunnforskning, blant annet fordi næringslivet ikke selv viser evne eller vilje
til å foreta de langsiktige satsingene som er nødvendige. Det er samtidig
behov for miljøer som kan heve seg over krav om økonomisk lønnsomhet og
utbytte, som kan formidle kunnskap og tradisjoner, og som kan bidra til per-
sonlig utvikling og kulturelt og intellektuelt mangfold.

Det er som vist innledningsvis mye som tyder på at dagens organisasjon-
sformer ikke gir institusjonene den uavhengigheten og det ansvaret som er
nødvendig for at de skal kunne levere forskning og undervisning av den
kvalitet og den relevans som er nødvendig. Institusjonene er underlagt til dels
meget omfattende og detaljert instruksjon, og selv om institusjonene på en del
områder er gitt visse fullmakter, synes det å være stor usikkerhet både i depar-
tementet og ved institusjonene hvor langt disse rekker. Dette tilsier at det er
behov for en klarere definering av institusjonenes handlingsrom. Det synes
også som om det er behov for å gi institusjonene et større ansvar for egen
utvikling, også på det økonomiske og administrative området.

Stiftelser
Stiftelsesformen har vært brukt til å organisere statsfinansiert virksomhet
som skal være med på å nå overordnede samfunnsmessige mål. Selv om
staten oppretter disse stiftelsene, vil de imidlertid ikke være eid av staten.
Institusjonene vil i stedet fungere som selveide institusjoner som er underlagt
stiftelsesloven. Dessuten er det i Stortingets instruks av 10. juni 1994 fastlagt
særlige regler om Riksrevisjonens kontroll med stiftelser der statlige organer
er gitt betydelige styringsfunksjoner eller baserer sin virksomhet på statlige
midler.

Det er et grunnleggende stiftelsesrettslig prinsipp at staten ikke har eien-
domsrett til stiftelser den oppretter, og at den derfor ikke kan utøve eiersty-
ring. Innenfor visse rammer kan staten forbeholde seg retten til å oppnevne
styremedlemmer i statlig opprettede stiftelser, men denne adgangen er noe
innsnevret i det foreliggende utkastet til ny stiftelseslovgivning (NOU 1998:
7).

Staten har ikke instruksjonsmyndighet over de styremedlemmene den
oppnevner.

Innenfor visse rammer kan styret og staten som oppretter gis myndighet
til å endre stiftelsens vedtekter, herunder beslutte å oppløse stiftelsen. I
utkastet til ny stiftelseslovgivning er også denne adgangen foreslått beg-
renset. Dette betyr at departementets mulighet for å påvirke institusjonens
virksomhet vil være begrenset, og at dette først og fremst må skje gjennom
bevilgninger og kontrakter. Det kan derfor bli svært vanskelig å integrere stif-
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telsens virksomhet i en overordnet nasjonal strategi for utdanning og forskn-
ing.

Dette er institusjoner som er gitt sentrale strategiske oppgaver av overord-
net nasjonal betydning. De representerer noen av fellesskapets viktigste red-
skaper for kunnskapsutvikling og nyskapning, og spiller en avgjørende rolle
for landets kulturelle og demokratiske utvikling. Det tilsier at de ikke kan gis
så stor frihet at staten kan opphøre å være eier. Stiftelsesformen vil derfor
neppe være en aktuell organisasjonsform for de statlige institusjonene for
høgre utdanning.

Aksjeselskaper og statsforetak
Det forhold at institusjonene har viktige nasjonale oppgaver som strekker seg
langt ut over ren markedsorientert tjenesteyting, tilsier videre at man ikke vel-
ger organisasjonsformer som primært er utviklet for markedsorientert statlig
virksomhet. De statlige universitetene og høgskolene står riktignok overfor et
marked for undervisning og forskning, og de må gis spillerom til å håndtere
dette, men det er mye som tilsier at man ikke bør velge en organisasjonsform
som gjør markedstilpasning til institusjonenes hovedoppgave.

En organisering av institusjonene som aksjeselskaper vil lett bli oppfattet
som et signal om at man ønsker at de skal opptre som bedrifter som har som
hovedsiktemål å øke sin inntjening, og det også selv om staten beholder 100
prosent av aksjene. De norske universitetene og høgskolene er ikke opprettet
for å gi staten økte inntekter. Det er derfor lite som taler for at de bør organis-
eres som aksjeselskaper.

Et valg av statsforetakformen vil kanskje ikke gi det samme signalet utad,
men også denne formen velges primært for institusjoner som i første rekke
skal drive med markedstilpasset forretningsdrift. Det er derfor mye som tilsier
at heller ikke denne formen vil være godt egnet for disse institusjonene.

Forvaltningsorganer
Om institusjonene i dag skal klassifiseres som rene forvaltningsorganer eller
som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, er et diskusjonsspørsmål.
Som vist ovenfor har allerede de statlige universitetene og høgskolene fått
egne fullmakter. De velger selv sine styrer og er formelt garantert faglig frihet
i universitets- og høgskoleloven. Stortinget og regjeringen ønsker nå å utvide
universitetenes fullmakter til også å gjelde nettobudsjettering. Man kan derfor
hevde at spørsmålet ikke er om institusjonene kan omdannes til forvaltning-
sorganer med særskilte fullmakter, men hva slags fullmakter de skal ha.

Dette betyr i praksis at man står overfor to mulige organisasjonsformer:
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og egne rettssubjekter organis-
ert i henhold til særlov. I det første tilfellet forblir institusjonene en del av
staten, og det er fullmaktene som bestemmer frihetsgraden. Som eget
rettssubjekt vil særloven setter grensene for institusjonenes autonomi.
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11.6.3 Forskjeller mellom egne rettssubjekt organisert i henhold til særlov 
og forvaltningsorganer med særlige fullmakter

Juridiske rammebetingelser
Forvaltningsorganer kan gis utvidede fullmakter på omfattende felt, og
dermed få driftsmessige betingelser som på enkelte områder er sammenlign-
bare med egne rettssubjekter. For både egne rettssubjekter organisert i hen-
hold til særlov og forvaltningsorganer med særlige fullmakter kan det
etableres særegne bestemmelser som er tilpasset den enkelte virksomhet.
Dette gir fleksibilitet i forhold til de formålene som skal realiseres for de ulike
virksomhetene. Det er imidlertid viktige forskjeller mellom dem når det
gjelder statusen for bestemmelsene, og hva som er deres utgangspunkt.

Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter har som utgangspunkt de
bestemmelsene som gjelder for forvaltningsorganer i staten 269. Regjeringen
kan ved kongelig resolusjon etablere unntak fra spesifikt angitte bestem-
melser for forvaltningsorganer, slik at forvaltningsorganene får utvidede full-
makter på områder som er fastsatt i kongelig resolusjon. Bestemmelsene kan
endres eller oppheves ved kongelig resolusjon, det vil si gjennom vedtak i
statsråd. Den enkelte statsråd vil fortsatt ha ansvar overfor Stortinget for
driften av virksomheten, i og med at virksomheten ikke er gitt fullmakter av
Stortinget, men av regjeringen.

Egne rettssubjekter regulert i særlov tar utgangspunkt i gjeldende lovverk
for aksjeselskaper eller statsforetak. På områder som er angitt i egen lov for
virksomhetene, er det etablert særegne bestemmelser i forhold til andre stats-
foretak eller aksjeselskaper. Endringer eller oppheving av bestemmelsene
kan gjøres gjennom behandling av odelstingsproposisjon i Stortinget.
Regjeringen eller den enkelte statsråd vil ikke ha ansvar for virksomheten på
de områder virksomheten selv er gitt myndighet av Stortinget. Det er bare
Stortinget som kan endre eller oppheve den myndigheten virksomheten er
gitt gjennom lov.

Statsrådens ansvar
En institusjon som er organisert som eget rettssubjekt er ikke en del av staten
,mens forvaltningsorganer med særlige fullmakter vil være å anse som del av
staten som juridisk enhet. Dette har betydning for regjeringens og den
enkelte statsråds ansvar for virksomhetene.

For egne rettssubjekter er statsrådens og regjeringens ansvar som eier av
virksomhetene angitt i lovs form. For forvaltningsorganer har regjeringen og
statsråden ansvar i forhold til Stortinget for virksomhetene, i og med at det
ikke er etablert noe skille i lovs form mellom statsråden og regjeringen og
virksomhetene.

Regjeringen og statsråden har to typer ansvar for forvaltningsorganer. For
det første har statsråden et konstitusjonelt ansvar for at statens eierinteresser
forvaltes forsvarlig og i samsvar med Stortingets forutsetninger. Dette er et
juridisk ansvar som prinsipielt kan håndheves ved riksrett. Dernest har

269.Det gis en nærmere beskrivelse av jurdiske rammebetingelser i vedlegg X til utrednin-
gen, Organisering av statlig virksomhet av advokat Gudmund Knudsen.
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statsråden et parlamentarisk ansvar. Dette ansvaret er av politisk karakter.
Det er vanskelig å si noe generelt om hva dette innebærer, siden innholdet i
det politiske ansvaret i stor grad bestemmes av Stortinget i forbindelse med
behandling av viktige enkeltsaker. I en betenkning til utvalget om dette i forb-
indelse med NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet, trykt som
vedlegg 2, uttaler professor dr.juris Eivind Smith blant annet følgende:

«Det er ikke rettslige grenser for hvilke argumenter som kan
påberopes til støtte for f.eks. mistillitsforslag. I denne forstand kan par-
lamentarisk ansvar altså utøves når stortingsflertallet finner det for
godt. Men i praksis vil flertallet være avhengig av å kunne anføre argu-
menter som har utsikt til å bli godtatt som rimelige og fornuftige. Der-
for kan det bli vanskelig å vinne aksept for å gjøre en statsråd ansvarlig
for noe som han eller hun ikke hadde rettslig adgang til å gjøre noe
med. Det er heller ikke grunn til å tro at stortingsflertallet har noe øn-
ske om å opptre i strid med et slikt utgangspunkt. Og i alle fall vil
statsrådenes riksrettsansvar være begrenset til forhold som rettsre-
glene til enhver tid gir dem herredømme over.»

Prinsipielt er det ingen forskjell mellom statsrådens juridiske ansvar for forval-
tningsorganer med særlige fullmakter og ordinære forvaltningsorganer når
de særskilte fullmaktene ikke har grunnlag i Stortingvedtak, men fastsatt av
regjeringen selv. Regjeringen og den enkelte statsråd har juridisk sett ansvar
både for tildelingen av fullmakter og for hvordan den enkelte virksomhet iva-
retar disse. Regjeringen har i tillegg ansvar for å endre de fullmaktene som er
tildelt, hvis det på en eller annen måte kan oppfattes som at de fullmaktene
som er tildelt, ikke tjener til å realisere målsetninger som er vedtatt av Stort-
inget.

Endringer av rammebetingelser for forvaltningsorganer med særlige full-
makter kan gjøres gjennom vedtak i regjeringen, uten andre krav til forarbeid
enn det som er etablert for arbeider med kongelige resolusjoner.

For institusjoner som ved egen lov er gjort til egne rettssubjekter, er
statsrådens ansvar for virksomheten mer begrenset enn for forvaltningsor-
ganer med særlige fullmakter. Grunnen til dette er at statsrådens ansvar er
regulert i lov der det er et karakteristisk trekk at ansvaret og myndigheten for
ledelsen av virksomheten er lagt til institusjonens ledelse.

Endringer av rammebetingelser for egne rettssubjekt som er regulert i lov
kan bare gjøres gjennom lovendringer. Dette krever behandling i Stortinget,
etter det lov- og regelverk som gjelder for departementenes og Stortingets
arbeid med lovspørsmål.

Institusjonen må naturligvis oppfylle de krav til regnskapsføring og økon-
omistyring som gjelder for tilsvarende institusjoner og bedrifter. For alle insti-
tusjoner som mottar statlige bevilgninger, gjelder det dessuten at Riksrevis-
jonen skal kunne kontrollere at midlene blir brukt i tråd med forutsetningene.
Men departementet må ikke føre nitid kontroll med alle detaljer i det adminis-
trative og økonomiske arbeidet som utføres. I stedet delegeres dette ansvaret
til institusjonens styre i tillit til at det er i stand til å oppfylle de plikter som nor-
malt er tillagt styrer av institusjoner som er egne rettssubjekter. Det blir da
styret som står ansvarlig for at lovens bestemmelser etterfølges, at økono-
mistyringen er forsvarlig, og at de avtaler man har med staten, etterfølges.
Stortinget vil også kunne redusere sine krav til rapportering, og departemen-
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tet vil heller ikke lenger ha det samme behovet for å «beskytte» statsråden
gjennom å komme med detaljerte krav til kontroll og rapportering.

Statsrådens ansvar begrenser seg etter dette til å føre overordnet kontroll
med institusjonens virksomhet. Statsråden og departementet må for eksempel
forsikre seg om at institusjonen leverer den undervisningen og den forsknin-
gen som bevilgningene forutsetter. Departementet må også vurdere om
kvaliteten på undervisningen og forskningen holder mål.

Finner man at institusjonen ikke leverer det tilbudet man burde forvente,
må departementet ta dette opp med institusjonen. Hvis forholdene forblir util-
fredsstillende, må så staten, det vil si eieren, vurdere om dette bør få følger for
bevilgningene, eller - i ytterste konsekvens - styrets stilling.

Kontakten mellom departementet og den enkelte virksomhet er forskjel-
lig avhengig av om virksomheten er organisert som forvaltningsorgan med
særlige fullmakter og eget rettssubjekt organisert i henhold til særlov. Organ-
isert som forvaltningsorgan med særlige fullmakter er virksomheten en del av
statsadministrasjonen. Departementet kan derfor instruere virksomheten,
gjennom formelle brev eller ved mer uformell kontakt , på samtlige områder
som ikke er regulert av egne lovbestemmelser. Arbeids- og administrasjons-
departementet gjorde en vurdering av statens styring av forvaltningsbedrifter
som her kan være relevant: «Inkonsistent og detaljert styring fra overordnede
myndigheters side som følge av en tilknytningsforms svake føringer på sty-
ringsatferden vil for bedriften framstå som et problem i forhold til den langsik-
tige planlegging og de strategiene som er lagt for bedriften og fastsatt av myn-
digheter/eier. Bedriftens evne til omstilling og effektiv oppgaveløsning innen-
for disse rammene er blant annet avhengig av presisering av ansvar og klar
styring fra overordnet nivå» 270 Statskonsults studie om statlig eierstyring i
teori og praksis fra 1998 271 viser at denne typen styringsatferd ikke lenger
rapporteres i forhold til disse virksomhetene, som nå er organisert som stats-
foretak eller statsaksjeselskap.

Organisert som et eget rettssubjekt vil departementets myndighetsutøv-
else som eier vanligvis skje gjennom et formalisert møte hvor institusjonens
ledelse er tilstede og har anledning til å komme med synspunkter på de saker
som skal behandles. Det føres protokoll fra møtet som gir grunnlag for konsti-
tusjonell og parlamentarisk kontroll med statsråden utøvelse av eiermyn-
digheten. Ansvarsforholdet mellom departementet og den enkelte virksomhet
er lovregulert, og kontakten mellom departementet og den enkelte virksom-
het må foregå i henhold til disse lovbestemmelsene. Det er med andre ord
strengere krav til ryddighet både i ansvars- og kontaktforholdet mellom depar-
tementet og den enkelte virksomhet, enn om virksomheten var organisert
som forvaltningsorgan med særlige fullmakter.

Dette ble blant annet berørt av statsråd Jørgen Kosmo i debatten om tiltre-
delseserklæringen til regjeringen Stoltenberg: «Fordelen med denne type fris-
tilling (forslag om friere stilling for fylkeskommunale sykehus, red. anm.) er
at styringsforventningen er klart plassert på leder av virksomheten. Dette vil
kunne innebære mer veldrevne virksomheter som utnytter ressursene mer

270.AAD 1991: Hovedspørsmål knyttet til styring og organisering av fire stor forvaltnings-
bedrifter. Utredning i regi av et statssekretærutvalg.

271.Statskonsult 1998:21: I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis.
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effektivt og som hurtigere kan omstille seg og respondere på brukerkrav.
Slike endringer krever imidlertid at lederne får mulighet til å treffe beslut-
ninger uten detaljinnblanding fra overordnet organ.»

Økonomistyring
Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter kan gis rom for nettobudsjet-
tering, noe som gir muligheter for overføring av midler fra ett budsjettår til et
annet, samt økt fleksibilitet når det gjelder bruken av midlene. Blant annet vil
ikke bevilgningene lenger bli spesifisert på ulike postgrupper. Dette
innebærer at institusjonene selv kan avgjøre om de vil bruke midler på inves-
teringer eller drift. Institusjonene kan innføre et økonomistyringssystem som
likner mer på det som er vanlig i bedrifter, og behøver ikke be departementet
om ny fullmakt hver gang man klarer å øke inntektene fra andre kilder. Dette
innebærer også at institusjonene kan erstatte regnskap ført etter prinsipper
for statsregnskapet med regnskap ført etter prinsipper som gjelder for egne
rettssubjekter 272.Mulighetene for låneopptak og selvstendig forvaltning av
kapital er imidlertid ikke til stede for forvaltningsorganer 273.

Egne rettssubjekter er ikke underlagt samme type instruksjon og kontroll
som forvaltningsorganer. Riksrevisjonen har riktignok ansvar for å foreta kon-
troll av departementets utøvelse av eierskapet, og av hvordan de statlige bev-
ilgningene er forvaltet i virksomheten, men utøver ellers ingen annen revisjon.
Departementet kan ikke gi instruksjon om driftsmessige forhold ved virksom-
heten.

Statsforetak kan ikke ta opp lån utover det som det er samlet dekning for
i virksomheten, i tråd med § 5 i lov om statsforetak. Mange av virksomhetene
organisert i henhold til særlov har viktige fellestrekk med statsforetak, og er
derfor gjerne underlagt begrensninger som likner på disse. Selv om det er
mulig å forestille seg en styrt nedleggelse av en institusjon i denne sektoren,
virker det urimelig å tillate en konkurs. Staten står derfor ansvarlig for
fordringer mot virksomheten. Organiserer man universitetene og høgskolene
ut fra særlov vil det derfor være naturlig å legge klare begrensninger på deres
mulighet til å ta opp lån. Det kan for eksempel legges inn krav om at lån skal
godkjennes av departementet og at de ikke skal ha anledning til å pantsette
eiendom.

Strategisk ansvarliggjøring
Gjennom særskilte fullmakter kan man la institusjonene overta en større del
av egen økonomistyring, også som forvaltningsorganer. Dette vil kunne være
med på å gi institusjonene større spillerom til å mestre de utfordringene som
både samfunnet og den faglige utviklingen stiller dem overfor. Mye vil
avhenge av innholdet i fullmaktene og holdningene i departementet og insti-
tusjonsledelsen.

Det er grenser for hvor langt man kan gå i å frigjøre forvaltningsorganer
fra departementets instruksjonsmulighet uten at det skaper komplikasjoner

272.Se. Rundskriv 11/ 98 fra Finansdepartementet.
273.Se  Veileder for statlig budsjettarbeid,Finansdepartementet 2000 og vedlegg X brev fra 

Finanansdepartementet til utvalget om fullmakter som kan tildeles forvaltningsorgan.
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når det gjelder statsrådens ansvar overfor Stortinget. Det er likevel grunn til å
tro at man kan gå lenger enn det man gjør i dag.

I et eget rettssubjekt er det styret som har ansvaret for den løpende virk-
somheten ved institusjonen, men slik at departementet gjennom sel-
skapsmøte eller lignende organ kan gi instruks eller fastsette rammen for sty-
rets forretningsmessige frihet. Utenfor selskapsmøte eller lignende organ kan
ikke departementet gripe inn i styrets ledelse av den løpende virksomheten.

Følgene for intern organisering
Lovverkene for statlige virksomheter, som tjenestemannsloven, forvalt-
ningsloven og offentlighetsloven, gjelder i utgangspunktet for alle forvaltning-
sorganer. Det kan i lov eller i forvaltningsvedtak med hjemmel i lov gjøres
unntak for spesifikt angitte lovbestemmelser. Man kan for eksempel sikre uni-
versitetene og høgskolene unntak for deler av forvaltningsloven og
offentlighetsloven og fra bestemmelser i tjenestemannsloven gjennom konge-
lig resolusjon.

Egne rettssubjekt organisert etter egen særlov skiller seg fra andre sel-
skapsformer ved at de i særloven er gitt rammebetingelser som er tilpasset
virksomhetstypen. For enkelte, som NSB BA, er det gitt særbestemmelser
som gjør at deres tilsatte er å regne som statstjenestemenn. For studentsam-
skipnadene er det gitt særbestemmelser som gjør at styret er øverste myn-
dighet, og at det ikke finnes noen formell utøvelse av eierskap.

For egne rettssubjekt gjelder i utgangspunktet ikke tjenestemannsloven,
forvaltningsloven og offentlighetsloven, men de kan gjøres gjeldende gjen-
nom særloven.

Enkel saksbehandling og detaljstyring
En sentral hensikt med det å delegere ansvar til institusjonene er å sikre enkel
saksbehandling og å forhindre unødig detaljstyring. Gir man forvaltningsor-
ganer økte fullmakter, kan det gjøre det mulig å redusere noe av den omfat-
tende rapporteringen fra institusjonene til departementet. På den annen side
vil institusjonenes administrasjon få nye og krevende oppgaver når det gjelder
intern økonomistyring og administrasjon.

Ved organisering som eget rettssubjekt vil departementet måtte styre
institusjonene som eier, gjennom å oppnevne styrerepresentanter og ved å til-
dele midler. Grensene for departementets styring trekkes ved hjelp av lovver-
ket, som dermed begrenser statsrådens ansvar i forhold til virksomheten. Det
vil også føre til et mindre behov for kontroll fra departementets sin side.

Gjør man om universitetene og høgskolene til egne rettssubjekt, åpner
man for muligheten for å fordele de statlige midlene til forskning og utvikling
gjennom kontrakter. I hvor stor grad institusjonene vil merke en lettelse i
administrative byrder, avhenger da av hvor detaljerte føringer disse kontrak-
tene inneholder. Hvis hensikten skal være å unngå detaljstyring og gi institus-
jonene økt frihet, er det en forutsetning at kontraktene er overordnede bestill-
inger av tjenester. Fokus må være på tjenestens innhold, ikke hvordan de blir
brakt fram.
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Faglig selvstyre
Dagens lov for universiteter og høgskoler sikrer formelt sett institusjonene
ansvar for den faglige utviklingen, mens ansvaret for de driftsmessige forhold-
ene er lagt til departementet. Loven gir imidlertid departementet brede full-
makter når det gjelder å gi regler om fagsammensetning, fordypning, krav til
praksis, arbeidsform med videre (§ 45). Disse reglene setter også grenser for
institusjonenes evne til å foreta faglige prioriteringer. Opphever man § 45,
burde det derfor være mulig å sikre universitetene og høgskolene større faglig
frihet, også om de forblir forvaltningsorganer. Et slikt tiltak må i så fall ses i
sammenheng med forslaget om å opprette et eget tilsynsorgan for godkjen-
ning og evaluering av institusjonenes virksomhet 274.

Som vist ovenfor vil det være naturlig at departementet oppnevner styre-
representantene om institusjonene skal omdannes til egne rettssubjekt i hen-
hold til egen særlov. Gitt at et slikt styre skal stå ansvarlig overfor eieren for
hele institusjonens drift, er det også rimelig at styret har ansvar for institusjon-
ens samlede virksomhet. I dag blir styret valgt av de ansatte, og det kan
hevdes at denne ordningen er med på å underbygge institusjonens faglige fri-
het. Enkelte vil da kunne hevde at den faglige friheten svekkes om man lar
departementet oppnevne styret. Mye vil her avhenge av lovens bokstav og
vedtektene for institusjonen.

De valgene som gjøres på det økonomisk-administrative området, får
uvegerlig følger for de faglige prioriteringene. Slik er det også i dag. Departe-
mentets styring og studentenes valg er med på å bestemme hvilke fagområder
som skal gis økt prioritering, og hvor man skal nedprioritere. Organiseres
institusjonene som egne rettssubjekt , vil noe av denne makten bli overført til
styret. Styret vil stå nærmere institusjonen enn departementet. En del av dem
vil komme fra institusjonen selv, mange vil ha bred erfaring fra sektoren og vil
derfor kunne føle sterk lojalitet til institusjonen. Erfaringen fra andre sel-
skaper gir grunn til å tro at styremedlemmene vil bli noe langt mer enn depar-
tementets forlengede arm i institusjonene.

Ikke desto mindre har de statlige universitetene og høgskolene lange
tradisjoner basert på akademisk og demokratisk selvstyre. Det kan derfor
være grunn til å opprette institusjonelle virkemidler som sikrer de ansatte inn-
flytelse på den faglige utviklingen., se kapittel 13 Ledelse og styring i institus-
jonene.

Geografisk lokalisering og faglig mangfold
Organiseres institusjonene som forvaltningsorganer vil staten fullt ut kunne
bestemme hvor de ulike fagtilbudene skal ligge, med mindre man gir institus-
jonene økte fullmakter til selv å bestemme over fagtilbudet. Myndighetene
kan derfor sikre seg retten til å pålegge institusjonene å etablere eller
opprettholde visse studietilbud.

Organiseres institusjonene som selvstendige rettssubjekter kan man van-
skelig pålegge institusjonene å opprette bestemte fagtilbud i et bestemt

274.For en nærmere beskrivelse av dette se vedlegg X, Universitetsloven- forholdet mellom 
departementet og institusjonene i undervisnings og forskningsspørsmål av advokat Gud-
mund Knudsen.
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omfang. I stedet må departementet gå inn i forhandlinger med en mer likever-
dig partner for å oppnå det samme. Man kan da forestille seg at en høgskole
takker nei til å opprette et studietilbud, rett og slett fordi det ikke passer inn i
institusjonens egne planer. Staten ved departementet må i så fall gå til en
annen institusjon for å få opprettet dette tilbudet. En slik prosess vil kunne ta
lengre tid, men det er liten grunn til å tro at det ikke vil være mulig for depar-
tementet å få opprettet et faglig forsvarlig tilbud.

En alternativ forståelse av universitetene og høgskolenes rettslige status
Drøftingen ovenfor tar utgangspunkt i en tradisjonell forståelse av hva et for-
valtningsorgan normalt vil være. Fullmaktene defineres da som avvik fra
denne normen.

Andre har hevdet at universitetenes rettsstilling må forstås på en annen
måte og at universitetene og høgskolene i dag må anses som såkalte uavhen-
gige forvaltningsorganer 275.De er forvaltningsorganer i den forstand at de er
en del av statsforvaltningen og i utgangspunktet underlagt de alminnelige
regler som gjelder for denne, herunder Forvaltningsloven, Offentlighetsloven,
Tjenestemannsloven og statens økonomireglement. Det siste følger som en
bindende forutsetning for de årlige bevilgningene over statsbudsjettet, så
langt ikke annet er bestemt.

Uavhengigheten kommer til utrykk ved at de alminnelige regler om sty-
ring og instruksjonsmyndighet er speilvendt i forhold til det som ellers gjelder
i statsforvaltningen. Mens andre forvaltningsorganer er underlagt en almin-
nelig styrings- og instruksjonsmyndighet fra Regjeringen og departementet,
vil et uavhengig forvaltningsorgan bare være underlagt slik i den utstrekning
det kan påvises en hjemmel for dette.

Når uavhengigheten følger av lov, må instruksjonsmyndighet etter dette
følge enten av lov, eller av økonomisk styringsmyndighet knyttet til de bev-
ilgninger som finansierer virksomheten.

Departementet har hittil avvist at universitetene er uavhengige forvalt-
ningsorganer. Likevel kan dette vurderes ut fra gjeldende lov om universiteter
og høgskoler. Loven forutsetter at styringsansvaret er lagt til institusjonens
styre, og at departementet bare har styringsmyndighet der det har særskilt
hjemmel for det. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at det fastslås i § 3
at «Institusjonen ledes av et styre», og i § 4 at: «Styret er det øverste organ ved
institusjonene.»

I § 4 listes videre opp en rekke spørsmål som «styret har ansvaret for».
Med andre ord ikke departementet. Jf. også § 2 med tilsvarende for-
muleringer. I § 4 nr. 3 fastslås riktignok at «Styret har ansvaret for at institus-
jonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i samsvar med bestem-
melser om dette gitt av departementet, og etter forutsetninger for tildelte bev-
ilgninger eller andre bindende tiltak. Referansen til «bestemmelser ... gitt av
departementet» kan imidlertid ikke være en selvstendig hjemmel for en almin-
nelig instruksjonsmyndighet. Den refererer tilbake til andre regler som hjem-
ler dette, i første rekke økonomireglement med mer, som institusjonene er

275.For en nærmere fremstilling av dette se vedlegg X Universitetenes rettslige status ( i dag 
og i morgen» av professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt.
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bundet av fordi de ikke er selvstendige rettssubjekter med uavhengig
økonomi. Tilsvarende gjelder andre formuleringer i loven som bare nevner
eller viser til beslutninger av andre instanser, som § 4 nr. 1 hvor det heter at
styret skal påse at virksomheten blant annet drives i overensstemmelse med
«de rammer og mål som gis av overordnet myndighet».

I kapittel 10 er det så gitt særlige regler om grader, eksamen med mer,
herunder om departemental godkjenning og til dels overprøving. Poenget her
er hvis departementet hadde instruksjonsmyndighet, hadde man ikke trengt
slike bestemmelser her. Reglene er klart skrevet ut fra den forutsetning av
institusjonen selv bestemmer, så langt ikke annet er fastsatt i loven. Bestem-
melsene om dette hadde vært overflødige hvis departementet hadde en gener-
ell instruksjonsmyndighet,. De spørsmålene det her er tale om, angår ikke i
seg selv «læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen», som er
unntatt fra all instruksjonsmyndighet etter § 2 nr. 3.

At styret har ledelsesansvar og ikke kan instrueres, er også klart forutsatt
i § 15 nr. 6, hvor det er gitt en regel om adgang for styret, rektor eller direktør
å forelegge spørsmålet om et styrevedtak ligger innenfor bestemmelsene eller
forutsetningene for bevilgningene m.m. En slik regel om formell «foreleg-
gelse» vil være unødvendig hvis departementet når som helst kan gå inn og
instruere styret og institusjonen.

Det intrikate regelverket som finnes om organisering og beslutningspros-
esser blir lite meningsfylt hvis departementet skal ha frihet til å instruere insti-
tusjonen i en hvilken som helst sak, uten annen hjemmel enn et alminnelig
overordningsforhold. Loven må oppfattes slik at den bygger på en bindende
forutsetning om institusjonell uavhengighet. Ønsket departementet å ha en
generell styringsmyndighet på den enkelte institusjon, måtte man i en slik
sammenheng sørget for at dette kom til uttrykk i loven.

I denne sammenheng er det også et sentralt poeng at det ville være helt
uforenlig med idealet om universitetenes uavhengighet om departementet
skulle ha en fri adgang til å gi instrukser til institusjonene, bare begrenset av
forbudet mot å gi instruks om innholdet i undervisning og forskning. Det ville
bety at departementet etter eget valg ville kunne gå inn å treffe beslutninger i
en hvilken som helst sak ved institusjonen, og dermed også måtte føre tilsyn
med alle sider av virksomheten. Dette ville ikke bare være uryddig og
ekstremt upraktisk, det også være uforenlig med idealet om akademisk frihet.
Departementets forsøk på å lansere en forståelse av loven som gir det en
alminnelig instruksjonsmyndighet overfor universitetene, er et brudd med
fundamentale idealer om universitetenes funksjon og status i samfunnet, og
det er en ganske alvorlig sak at man prøver å gjøre dette som en juridisk
øvelse, uten å legge det fram for lovgiver og til alminnelig debatt.

Det vil ikke være noe behov for en slik åpen styringsfullmakt for departe-
mentet. Fordi universitetet er avhengig av årlig finansiering over statsbuds-
jettet, vil departementet ha de styringsmidler det eller Stortinget mener det
bør ha når det gjelder kontroll med at økonomiforvaltningen er forsvarlig og
at pengene brukes i overensstemmelse med forutsetningene. Problemet har
ikke vært at dette styringsmidlet har gitt for lite styringskraft fra departemen-
tets side, men tvert imot at det har blitt benyttet på en måte som har vært
sterkt effektivitetshemmende på institusjonene. Det er med andre ord vanske-
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lig å si hvilke legitime grunner som skulle tilsi en slik omtolking av den etab-
lerte rettslige forståelse av universitetene som uavhengige forvaltningsor-
ganer.

Utgangspunktet for utformingen av en lov for statlige høgskoler og univer-
siteter er at Kongen i statsråd har styringsrett og styringsansvar for alle deler
av statsforvaltningen. Dette kan imidlertid gjøres unntak fra ved lov. Ovenfor
er lagt til grunn at etter dagens lov er universitetene og høyskolene utenfor det
alminnelige hierarkiske styringssystem i staten, med den konsekvens at
statsråden ikke har noen alminnelig instruksjonsmyndighet overfor styret, og
dermed heller ikke noe alminnelig ansvar for dettes beslutninger. Som nevnt
er dette en lovforståelse som er bestridt av departementet.

Tradisjonell universitetsautonomi vil kunne ivaretas ved at man tar inn i
lovverket en bestemmelse som uttrykkelig fastslår at styret ikke er underlagt
instruksjonsmyndighet annet enn der det fremgår av loven. Økt frihet når det
gjelder økonomiforvaltningen vil kunne ivaretas ved at man går over til net-
tobudsjettering, samt gir de nødvendige særregler i økonomireglementet ved
kongelig resolusjon. Dette er ikke et spørsmål om tekniske eller juridiske
problemer, men om vilje og alminnelig faglig håndverk.

I og med at institusjonene også i fortsettelsen vil være helt avhengige av
finansiering over statsbudsjettet, vil det uavhengig av organisasjonsform i
praksis være opp til Stortinget og Regjeringen hvilke styringsmidler man vil
bruke for å påvirke og kvalitetssikre virksomheten, og hvor stor styringsinten-
sitet og dermed ansvar for statsråden man ønsker.

Styringen kan komme til uttrykk som budsjettforutsetninger eller som
avtale mellom departement og institusjon om tiltak og virksomheten ellers.
Det er ikke nødvendig å opprette selskaper for å kunne inngå slike avtaler.
Også uavhengige forvaltningsorganer kan inngå bindende avtaler med
hverandre. Det forhold at slike avtaler ikke egner seg for tvangshåndheving
ved vårt rettsapparat, er det liten grunn til å legge vekt på i denne sammen-
heng.

Slike avtaler vil imidlertid selvsagt kunne endres senere, og enten vi oper-
erer med universitetene som heleide statsselskaper eller som uavhengige for-
valtningsorganer, vil de sentrale statsmyndigheter kunne utvirke slike
endringer som de ønsker. Avtalen vil bare etablere en praktisk, teknisk og
moralsk terskel mot slike endringer, den vil ikke være noe absolutt vern.
Poenget er at det etableres en ramme som gir institusjonene klart definerte
forpliktelser på bestemte områder, for eksempel med hensyn til å utvikle et
nytt studietilbud eller utvide et eksisterende, samtidig som det gis et tilsagn
som forutsetningsvis strekker seg over mer enn ett budsjettår, om finansier-
ing av denne del av virksomheten.

Det er med andre ord ikke rettslige konstruksjoner som bestemmer hva
som kan gjøres. Problemstillingen er politisk og forvaltningsmessig vilje til å
gå inn i forpliktende forhandlinger og avtaler mellom sentrale statsmyn-
digheter og institusjonene. Vet man hva man vil, er det en helt overkommelig
oppgave å etablere et formelt system rundt dette, uten å måtte gå veien om
etablering av egne rettssubjekter i henhold til egen særlov.

På denne bakgrunn kan det argumenteres for at institusjonene formelt
sett har en utstrakt uavhengighet og at man kan sikre institusjonenes
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autonomi ved å ta inn en bestemmelse i lovverket som uttrykkelig fastslår at
styret ikke er underlagt instruksjonsmyndighet annet enn der det fremgår av
loven.

Sammenfatning
Sammenfattende kan valget mellom egne rettssubjekt organisert i henhold til
særloveller forvaltningsorgan med utvidede fullmakter presenteres som et
valg mellom et sett av sentrale argumenter for begge løsninger. Som argu-
menter for egne rettssubjekt har følgende vært anført:
– Organisering som eget rettssubjekt innebærer et «kvalitativt sprang» som

i større grad setter institusjonene i stand til å håndtere utfordringene på et
selvstendig grunnlag.

– Organisering som eget rettssubjekt innebærer en fristilling i forhold til
politisk instruksjon. På denne måten vil ansvaret lettere forankres på det
nivået der det rent faktisk utøves.

– I en situasjon med økt selvstendighet vil organisering i henhold til særlov
kunne være en ryddigere rettskonstruksjon enn forvaltningsorgan med
utvidede fullmakter. Hensynet til tjenestemannsloven vil kunne ivaretas
selv om institusjonene er egne rettssubjekter.

– Bare selvstendige rettssubjekter gir grunnlag for troverdige rettsgyldige
kontrakter. Med forvaltningsorganer vil staten inngå en avtale med seg
selv.

– Overordnede nasjonale og kulturelle hensyn vil kunne bli ivaretatt gjen-
nom det statlige eierskapet (generalforsamling/styre) og gjennom kon-
traktsforhandlingene.

– Med organisering som eget rettssubjekt i henhold til særlov blir statens
ulike roller klarere: som eier, regulator, finansierer og bestiller av tjenes-
ter.

– Økonomiforvaltningen blir ryddigere. Regnskapsprinsippet gir bedre
oversikt over institusjonenes samlede verdier, herunder verdien av
bygninger og utstyr. Regnskapsprinsippet gir bedre grunnlag for å sam-
menlikne offentlige og private institusjoner.

Som argumenter for forvaltningsorgan med utvidede fullmakter har følgende
vært anført:
– Forvaltningsorganer med utvidede fullmakter vil i større grad kunne

ivareta overordnede nasjonale hensyn gjennom politisk styring.
– I forvaltningsorgan med utvidede fullmakter kan det gjennom lov settes

begrensninger i statsrådens instruksjonsmyndighet og dermed begrense
departementets mulighet til å ta stilling i enkeltsaker.

– Forvaltningsorganer med utvidede fullmakter kan i større grad legge for-
pliktelser på politiske myndigheter til å sørge for tilfredsstillende finan-
siering av universitets- og høgskolesektoren.

– Forvaltningsorganer med utvidede fullmakter vil fortsatt plassere institus-
jonene som en del av forvaltningen og være ryddigere i forhold til det
regelverket som forvaltningsorganer ellers er omfattet av.

– Økt fristilling og behov for lokal handlefrihet vil kunne ivaretas gjennom
en ytterligere utvidelse av fullmaktene. Avtaler vil være bindende selv om
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de ikke er inngått mellom ulike rettssubjekter.
– Behovet for alternative finansieringssystemer og kontraktsinngåelser

med eksterne enheter vil kunne ivaretas gjennom ny organisering av opp-
dragsvirksomheten (se NOU 1999: 18).

– Forvaltningsorganer med utvidede fullmakter vil lettere ivareta det poli-
tiske ansvaret for kvaliteten i undervisningen ved offentlige læresteder i
forhold til private læresteder.

11.7 Nærmere om ansettelsesforhold ved organisering som eget rettssub-
jekt

Generelt
Hvis universitetene og høgskolene organiseres som egne rettssubjekter, er de
ansatte juridisk sett ikke å betrakte som statstjenestemenn. Dette innebærer
at tjenestetvistloven, tjenestemannsloven, statens avtaleverk og andre regelv-
erk som gjelder for statstjenestemennene, ikke vil gjelde. Isteden vil ansettels-
esforhold ved universiteter og høgskoler være regulert av arbeidsmiljøloven.
276

Det er ikke praktisk mulig å videreføre tjenestemannsloven generelt i et
eget rettssubjekt utskilt fra staten. Dette har sammenheng med at tjeneste-
mannsloven er utformet med tanke på ansettelsesforhold i statsforvaltningen,
og ikke på hensiktsmessig måte vil kunne tilpasses et eget rettssubjekt som
rettslig og økonomisk er skilt ut fra staten. Spørsmålet er om enkelte utvalgte
regler i tjenestemannsloven bør videreføres gjennom særskilte regler i en sær-
lov for statlige høgre utdanningsinstitusjoner.

Fortrinnsrett og ventelønn
Fortrinnsretten til ny stilling i staten er hjemlet i tjenestemannsloven § 13 nr
2. Fortrinnsretten gjelder når en tjenestemann blir sagt opp fordi:

a. stillingen blir inndratt eller arbeidet er falt bort,
b. vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å

utføre sin tjeneste,
c. vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige

eller foreskrevet for stillingen.
Fortrinnsretten innebærer at tjenestemannen så vidt mulig skal tilbys

annen passende stilling i staten, og den gjelder bare der tjenestemannen har
de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.

De rettighetene reglene i tjenestemannsloven § 13 gir en tjenestemann
som blir sagt opp uten at dette har grunnlag i tjenestemannens eget forhold,
har ikke direkte parallell i arbeidsmiljøloven.

Fortrinnsretten gjelder så lenge en oppsagt tjenestemann får ventelønn og
ellers inntil 1 år etter oppsigelsen.

Tjenestemannsloven § 13 nr. 6 har en regel om såkalt ventelønn for tjenes-
temann som blir sagt opp på samme grunnlag som gir fortrinnsrett til ny still-

276.For en nærmere beskrivelse se vedlegg X Lov om universiteter og høgskoler. De 
ansattes stilling av advokat Gudmund Knudsen.
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ing i staten, jf. over, og der det antas at det vil være vanskelig å skaffe annet
høvelig arbeid. Ventelønn skal fastsettes for høyst 3 år om gangen.

Reglene om fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn gir statstilsatte
et bedre vern ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger, rasjonaliser-
ingstiltak mv. enn det som følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven § 67
har riktignok også regler om fortrinnsrett til ny tilsetting ved oppsigelse på
grunn av rasjonaliseringstiltak mv. Fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven
gjelder imidlertid blant annet bare innenfor samme virksomhet og er beg-
renset til 1 år etter oppsigelsen. Dessuten gjelder fortrinnsretten etter
arbeidsmiljøloven ikke ved oppsigelse på grunn av sykdom eller manglende
kvalifikasjoner. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om ventelønn eller
tilsvarende ordninger.

Ved omdanning av statlig virksomhet til statsforetak videreføres tjeneste-
mannslovens regler om fortrinnsrett og ventelønn i en tidsbegrenset periode
etter omdanningen, jf. statsforetaksloven § 5-5 tredje ledd. Periodens lengde
fastsettes for hvert enkelt statsforetak. I praksis har perioden gjerne blitt satt
til 3 år. Ventelønnen betales av staten.

Ved omdanningen av Televerket til aksjeselskap ble det vedtatt en egen
omdanningslov som blant annet inneholdt en tilsvarende videreføring av ven-
telønn og fortrinnsrett til annen statsstilling som gjelder etter statsforetak-
sloven § 55 tredje ledd. Tilsvarende skjedde ved omdanning av Postbanken til
eget selskap.

Overgangsreglene i statsforetaksloven har senere dannet en mal for for-
skjellige særlover, slik at det nå har dannet seg en slags standard på dette
området. I særlovene er det gjerne direkte sagt at overgangsrettighetene
gjelder i en 3-årsperiode.

Særlovsselskaper som har beholdt bestemmelser om ventelønn og fortrinnsrett
Postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven har begge en § 63 om for-
trinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn. Disse bestemmelsene skiller seg
imidlertid fra reglene i statsforetaksloven og øvrige særlover ved at rettighet-
ene er ubegrenset i tid, og dessuten gjelder for ansatte som ikke tidligere har
vært statstjenestemenn.

Blant annet ga Arbeids- og administrasjonsdepartementet under høringen
av utkastet til statsforetakslov uttrykk for at det ville være uheldig om reglene
om fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn skulle gjelde på ubestemt
tid. Departementet pekte på praktiske problemer dette kunne medføre, og at
det kunne virke urimelig i forhold til andre ansatte i den private sektoren. En
intern arbeidsgruppe i Planleggings- og samordningsdepartementet ga i
innstilling av 13. mars 1997 uttrykk for at enkelte sider ved ordningen bør vur-
deres i forbindelse med fremtidige omorganiseringer.

Hvis man ønsker å videreføre en ubegrenset rett til fortrinnsrett til annen
statsstilling, samt ventelønn, kan bestemmelsen utformes etter mønster av
postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven § 63, som lyder:

«Blir arbeidstaker i selskapet sagt opp fordi:
a) stillingen blir inndratt eller arbeidet er falt bort,
b) vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig
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å utføre sin tjeneste, eller
c) vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødven-

dig eller foreskrevet for stillingen, og det ikke foreligger annen
passende stilling i selskapet eller datterselskaper til selskapet, skal
vedkommende så vidt mulig tilbys annet høvelig arbeid i staten.
Rett til slik stilling har bare fast tilsatte arbeidstakere som har vært
tilsatt sammenhengende i minst fire år. Ved beregning av tjenest-
etiden regnes også tilsetting i datterselskap til selskapet.

Fortrinnsretten gjelder bare når arbeidstaker har de nødvendige
faglige og personlige egenskaper for stillingen. Kan manglende kvali-
fikasjoner rettes ved hensiktsmessig tilleggsutdanning, kan vedkom-
mende tilsettes på vilkår av at tilleggsutdanningen tas innen en fastsatt
frist.

Kongen fastsetter ved forskrift nærmere regler om fortrinnsrett.
Det kan fastsettes at fortrinnsretten ikke skal gjelde den som blir sagt
opp fra nærmere bestemte stillinger, og at den heller ikke skal gjelde
ved tilsetting i nærmere bestemte stillinger. Kongen fastsetter likele-
des i hvilken utstrekning bestemmelsen i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om
statens tjenestemenn m.m. § 5 skal gis anvendelse.

Arbeidstaker som får varsel om oppsigelse, skal gjøres kjent med
sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Det
kan da samtidig pålegges vedkommende innen en fastsatt frist å melde
fra om fortrinnsretten ønskes gjort gjeldende. Får arbeidstaker tilbud
om ny, passende stilling i staten og det ikke er akseptert innen 14 dag-
er, faller fortrinnsretten endelig bort.

Arbeidstaker i selskapet som er sagt opp uten at det foreligger an-
net passende arbeid i selskapet eller datterselskap til selskapet, og det
antas å være vanskelig å skaffe annet høvelig arbeid, kan gis ventelønn
av staten om det ikke foreligger krav på pensjon. Ventelønn skal fast-
settes for høyst tre år om gangen. Ventelønn gis ikke til fast tilsatt ar-
beidstaker med mindre enn to års tilsettingstid, eller midlertidig tilsatt
med mindre enn fire års tilsettingstid. Kongen kan ved forskrift fast-
sette nærmere regler om ventelønn etter denne paragrafen.

Reglene i denne paragrafen begrenser ikke arbeidstakers ret-
tigheter til ny stilling i selskapet eller datterselskap i selskapet etter ar-
beidsmiljøloven §§ 13, 60 nr. 2 og 67.

Ved tvist om fortrinnsrett og ventelønn etter denne paragrafen får
arbeidsmiljøloven § 67 nr. 6 tilsvarende anvendelse.»

Etter postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven (i begge lover § 60
første ledd) gjelder tjenestetvistloven for selskapene. Dette er en særordning
ettersom ingen andre særlover har en tilsvarende ordning. 277

Bestemmelsen innebærer at det er statens forhandlingsordning, tvisteløs-
ninger med mer som gjelder for selskapet. Ordningen innebærer videre at det
er staten, ikke selskapet selv, som er part i tariffavtaler, som forhandler disse,
og som avgjør om en tvist skal bringes inn for Rikslønnsnemnda med videre.

Ordningen innebærer at selskapet selv har liten innflytelse på lønnskost-
nader, sosiale ytelser med mer til sine tilsatte som reguleres i tariffavtale.
Bestemmelsen hindrer dessuten at institusjonen selv kan melde seg inn i en

277.Se likevel om § 4 annet ledd i utkast til lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m 
(Ot.prp. nr. 25 (1999-2000)) nedenfor.



NOU 2000: 14
Kapittel 11 Frihet med ansvar 404
arbeidsgiverorganisasjon - som for eksempel NAVO, som ellers er arbeids-
giverorganisasjon for statlige selskaper - institusjoner mv.

Det forhold at det er staten, og ikke institusjonen selv, som har hånd om
lønnsoppgjøret, kan ha betydning for institusjonens rekrutteringsmuligheter
og dermed for konkurransesituasjonen i forhold til private institusjoner. Post-
selskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven gir hjemmel til å delegere tar-
iffmyndighet til selskapet. Slik delegasjon er særlig aktuelt for særavtaler.
Staten vil imidlertid fortsatt være part i avtalen.

Ventelønn og fortrinnsrett innenfor rammen av institusjonen
Et alternativ kan være å gi de tilsatte fortrinnsrett til ny stilling innenfor insti-
tusjonen og la institusjonen selv bære ventelønnsutgifter.

Som nevnt har allerede arbeidsmiljøloven § 67 nr. 1 regel om fortrinnsrett
til ny tilsetting innenfor samme virksomhet. Bestemmelsen gir imidlertid et
noe dårligere vern enn tjenestemannsloven, fordi den blant annet ikke gjelder
ved oppsigelse på grunn av langvarig sykdom med videre. Arbeidsmiljøloven
har som nevnt ikke regler om ventelønn.

Hvis det skal gis særregler i særloven for universiteter og høgskoler som
pålegger institusjonene disse pliktene, vil dette innebære at de institusjonene
som omfattes av loven, får andre rammevilkår enn private høgskoler. Dette må
kompenseres ved tilskudd fra staten eller ved vederlaget det offentlige må
betale for tjenester institusjonen utfører.

Forholdet mellom fylkeskommunen og sykehusselskaper
For fylkeskommunen gjelder arbeidstvistloven, og ikke tjenestetvistloven.
Det er imidlertid i forslag til lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.
(Ot. prp. nr. 25 (1999-2000)) § 4 foreslått en bestemmelse som legger det til
fylkeskommunen som eier av sykehusselskapet å inngå og si opp tariffavtaler
på vegne av sykehusselskapet, med mindre det er særskilt fastsatt i vedtek-
tene at sykehusselskapet selv skal ha slik myndighet.

Begrunnelsen for forslaget i Ot.prp. nr. 25 er at en oppsplitting av tariffo-
mrådet i den fylkeskommunale sektoren vil kunne være med på å forsterke
virkningene av incentivordninger på en uheldig måte, og at det vil kunne føre
til en usunn konkurranse om helsepersonell det er knapphet på, se Ot.prp. nr.
25 (1999-2000) s. 34. I praksis vil ordningen innebære at Kommunenes Sen-
tralforbund (KS) forhandler om tariffavtaler som også omfatter de fylkeskom-
munale sykehusselskapene.

Statens pensjonskasse
Etter loven om Statens pensjonskasse (lov 28. juli 1949 nr. 26) § 5 er utgang-
spunktet at arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste er medlemmer av Pensjon-
skassen. Pensjonskasseloven åpner imidlertid for at arbeidstakere i en virk-
somhet utenfor statstjenesten ved stortingsvedtak kan gis rett til å være
medlem av Pensjonskassen. Slikt vedtak er truffet for Posten og NSB. Særskilt
bestemmelse i særloven om universiteter og høgskoler er derfor ikke nødven-
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dig om utvalget ønsker å åpne for at de ansatte skal kunne være medlem av
Pensjonskassen.

11.8 Utvalgets vurderinger og forslag

Universiteter og høgskoler har tradisjoner for uavhengighet i forhold til over-
ordnede myndigheter. Hensynet til faglig frihet i den enkeltes arbeid med for-
skning og utdanning er grunnleggende for organiseringen av de høgre utdan-
ningsinstitusjonene. For å ivareta denne friheten må institusjonene ha en stor
grad av selvstendighet. Innenfor dagens system er dette ivaretatt ved en
lovbestemmelse om at institusjonene ikke kan gis pålegg om læreinnholdet i
undervisningen og innholdet i forskningen.

Utvalget ønsker å videreføre tradisjonen med utstrakt selvstyre i faglige
og kunstneriske spørsmål for universiteter og høgskoler, og mener at institus-
jonene bør selv ha ansvar for den faglige utviklingen ved institusjonene. Den
faglige utviklingen kan ikke betraktes utelukkende ut fra institusjonenes
faglige virksomhet, men også ut fra de økonomiske og administrative forhold
som må tilrettelegges for at institusjonene skal kunne nå faglige mål. Institus-
jonenes tilknytningsform bør legge til rette for at de selv har reellt ansvar og
myndighet over de økonomiske og administrative forhold som inngår i den
helhetlige strategien for den faglige utviklingen ved institusjonene.

Utvalget mener det vil være svært viktig å sikre institusjonene for høgre
utdanning en stor grad av selvstendighet i årene som kommer. Et samfunn i
rask og kontinuerlig endring krever at institusjonene bør ha et handlingsrom
som gir dem muligheter til å innfri ønsker og behov fra omgivelsene. Samtidig
må deres uavhengige stilling i samfunnet sikres. Institusjonene må med andre
ord gis muligheter for selv å kunne foreta strategiske valg som sikrer den lang-
siktige kunnskapsoppbyggingen i sektoren og de behovene samfunnet har for
ny viten.

Utvalget mener det er nødvendig å delegere mer ansvar til den enkelte
institusjon og slik sette dem bedre i stand til å møte utfordringene på egen
hånd. I realiteten vil det her være snakk om en mer fornuftig arbeidsdeling.
Institusjonene står nærmere studentene, fagmiljøene og brukerne av forskn-
ing og burde ha bedre forutsetninger for å finne de praktiske grepene som er
nødvendige for å få til et godt samspill med samfunnet utenfor. Institusjonene
kjenner også de pedagogiske og faglige tradisjonene meget godt, og bør ha fri-
het til å fatte de strategiske valgene for fagutviklingen som er nødvendig.
Dette vil frigjøre krefter i departementet, som kan brukes til utviklingen av
langsiktige og overordnede kunnskapspolitiske strategier.

Universitetene og høgskolene er viktige kulturinstitusjoner som skal sikre
landet en fri og uavhengig kunnskapsoppbygging og kritisk refleksjon. Man
må derfor unngå at institusjonene i ensidig grad tilpasser undervisningen og
forskningen til markedets behov. Dette er hovedgrunnen til at utvalget ikke
ønsker å organisere institusjonene som aksjeselskaper. Aksjeselskapsformen
er i utgangspunktet tilpasset kommersielle foretak, og vil kunne gi inntrykk av
at man ønsket å innrette institusjonene ensidig i kommersiell retning. Noen
ville også kunne mene at en slik organisering ville åpne opp for fremtidig pri-
vatisering. Utvalget mener det ikke er aktuelt. Av samme grunn ønsker heller
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ikke utvalget at man organiserer institusjonene som statsforetak. Denne sel-
skapsformen er primært brukt i de tilfeller der virksomheten i stor grad er
rettet mot markedet.

Organiserer man de statlige institusjonene som stiftelser, vil staten miste
enhver innflytelse over institusjonenes formål og virksomhet. Utvalget mener
de statlige institusjonene spiller en meget sentral rolle i oppbyggingen av
kunnskapssamfunnet. Det må derfor være mulig for myndighetene å integr-
ere disse virksomhetene i statens overordnede satsing på forskning og
utvikling. Dette tilsier at staten bør forbli eneeier av de institusjonene det her
er snakk om.

Utvalgets flertall, Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg,
Strand, Skønberg, Sørensen, Aamodt og Aasland, viser til at hele utvalget er
enig om at virksomheten ved de høgre utdanningsinstitusjonene må sees som
en del av en nasjonal politikk for høgre utdanning og forskning, og at høgre
utdanning og forskningsvirksomhet ved universiteter og høgskoler er et
offentlig ansvar.

Videre er hele utvalget enig om at det er behov for å gi de statlige utdan-
ningsinstitusjonene en mer selvstendig stilling i samfunnet og større han-
dlingsrom for sin virksomhet. Utvalget er enig om at de mest aktuelle organ-
isasjonsformene (tilknytningsformene) for statlige utdanningsinstitusjoner er
henholdsvis forvaltningsorgan med særskilte fullmakter eller eget rettssub-
jekt i henhold til særlov. Institusjonenes selvstendighet og handlingsrom bør
være viktig for den framtidige organiseringen av universiteter og høgskoler. I
tillegg bør tilknytningsformen som velges for de statlige høgskolene og uni-
versitetene gi et avklaret og gjennomskuelig forhold mellom institusjonene og
myndighetene. Utvalgets flertall mener dette tilsier at institusjonene bør orga-
niseres som egne rettssubjekter, og at deres tilknytningsform fastsettes i egen
særlov.

Flertallets oppfatning er at en slik tilknytningsform vil bidra til å under-
bygge institusjonenes uavhengige stilling og faglige frihet, samt gi mer stabile
rammebetingelser og et større handlingsrom for institusjonene.

Utvalget mener at det er viktig å skape klare ansvarsforhold mellom depar-
tementet og institusjonene. Et slikt ansvarsforhold skapes etter flertallets
mening best ved at institusjonene får en formell status som selvstendige
rettssubjekt.

I dagens system er det ikke noe i veien for at det etableres avtaler mellom
institusjonene og departementet om utdanningstilbud og forskning. Etter
flertallets mening er svakheten ved slike arrangement at departementet i prak-
sis i liten grad vil være bundet opp til slike avtaler og derfor kan stå fritt til
endre dem og til å komme med nye pålegg.

I det institusjonene blir selvstendige rettssubjekt vil departementet som
eier kun forholde seg til institusjonen styre via generalforsamlingen. Departe-
mentet vil derfor ikke kunne forholde seg til institusjonens ledelse direkte. En
slik ordning vil gi institusjonens styre større autoritet. Ettersom rektor skal
være utnevnt av styret vil også hun eller han få større autoritet og handling-
srom, både vis a vis institusjonens ansatte og i forhold til departementet, noe
utvalgets flertall mener er nødvendig i en tid der både læringsmiljøene og for-
skningen og studentene og arbeidslivet stiller nye krav til institusjonene.
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Ut fra flertallet forslag vil departementet som eneste eier forholde seg til
de statlige institusjonene som en bestiller av utdanning og forskning. Flertallet
mener staten på denne måten fullt ut kan ivareta sine nasjonale ansvar for
utviklingen av denne sektoren. Skulle institusjonene på en grunnleggende
måte bryte med de lover og retningslinjer som er fastlagt av Stortinget og
departementet, vil den ansvarlige statsråden etter flertallets mening ha rett og
anledning til å skifte ut institusjonens styre.

Utvalgets flertall mener at institusjonene i langt større grad enn i dag bør
kunne forholde seg til et fast rammeverk av lover og regler og slippe å måtte
forholde seg til en departementskontroll som kan variere mellom institusjoner
og saksfelt og der praksis kan endre seg over tid uten at dette blir nedfelt i lov.
Alle avtaler og instruksjoner skal dessuten nedfelles i offentlige protokoller og
kontrakter, slik at man i størst mulig grad unngår uklarheter og tilfeldige
tolkninger. Utvalgets flertall vil vise til at erfaringen fra omgjøringen av andre
statlige virksomheter til egne rettssubjekt tilsier at institusjonenes ledelse vil
få et større handlingsrom når det skal inngås formelle kontrakter med depar-
tementet om levering av tjenester.

Som formelt selvstendige institusjoner vil deres oppmerksomhet i større
grad vendes fra departementets ulike krav og føringer til utviklingen av egne
strategier for læring og forskning. Institusjonene vil i større grad måtte ta ans-
var for egen utvikling, noe utvalgets flertall mener er nødvendig for å få til den
fleksibilitet og den kvalitet som er nødvendig. Universiteter og høgskoler vil
likevel være avhengig av de statlige bevilgningene, og av de oppdrag som
utformes til de av myndighetene. En friere stilling for institusjonene vil gi
større gjennomsiktighet og klarhet i forholdet mellom institusjonene og
departementet. Dette kan gi institusjonene større innflytelse over utformingen
av statens oppdrag enn i dag.

De statlige høgre utdanningsinstitusjonene bør derfor få en formalisert og
gjennomskuelig tilknytningsform som avklarer ansvarsforholdet mellom
departementet og institusjonene i et eget lovverk. Tilknytningsformen må
både gjøre det mulig for departementet å ivareta samfunnets overordnede ans-
var for høgre utdanning, og gi institusjonene mulighet for faglig utvikling på
selvstendig grunnlag.

Flertallet vil særlig understreke at det vil være av stor betydning at insti-
tusjonene gis en selvstendig stilling som sikrer fagmiljøene uavhengighet i en
situasjon der den høgre utdanningens betydning for samfunnet blir viktigere.
Institusjonene bør også få et økonomisk-administrativt handlingsrom som
gjør at de kan samarbeide på lik fot med andre aktører i høgre utdanning og
forskning ( nasjonalt og internasjonalt. Sikrer man institusjonene en større
selvstendighet i disponeringen av egne ressurser, vil de også bli bedre i stand
til å foreta langsiktige valg som kan sikre en positiv faglig utvikling.

Utvalgets flertall mener derfor de statlige høgre utdanningsinstitusjonene
bør bli regulert av et eget lovverk og omgjøres til eget rettsubjekt . Lovverket
vil ha likhetstrekk med lovverket for statsforetak, men sikre en større grad av
innflytelse fra institusjonens ansatte og studentene enn det som er mulig om
institusjonene er organisert som statsforetak. Det vil også være noe strengere
betingelser knyttet til institusjonenes økonomiske handlingsrom. Når det
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gjelder spørsmål om intern organisering og finansiering, vises det til egne
kapitler om dette.

Utvalgets flertall tror ikke en mer selvstendig stilling for statlige univer-
siteter og høgskoler vil medføre en reell svekking av de ansattes stilling. Orga-
nisert som egne rettssubjekt vil de statlige universitetene og høgskolene selv
ta over rollen som arbeidsgiver. Dette vil i større grad gjøre det mulig for insti-
tusjonene å utforme belønningssystemer for ansatte som er tilpasset satsning-
sområder og rekrutteringsbehov.

Det følger av organiseringen som eget rettssubjekt at lover som regulerer
ansettelsesforhold i staten opphører. Dette gjelder tjenestemannsloven og
tjenestetvistloven. Enkelte bestemmelser i lovene er videreført i lovverket for
selskap som Posten BA og NSB BA. En viktig begrunnelse her var at ansatte
så omdanning til eget rettssubjekt som en mulig trussel, slik at omdanningene
kunne føre til omfattende omstruktureringer og reduksjoner i antall ansatte. I
lys av dette var det betryggende for de ansatte at bestemmelser i tjeneste-
mannsloven om ventelønn og fortrinnsrett ble videreført for de nye selskap-
ene.

Utvalgets flertall ser ikke at dette er en aktuell problemstilling ved omdan-
ning av universiteter og høgskoler til egne rettssubjekt. Samfunnets behov for
høgre utdanning og forskning vil ikke bli mindre i tiden som kommer. Det vil
være et stort behov for personer med kompetanse fra både vitenskapelig og
administrativt arbeid ved universiteter og høgskoler i årene som kommer,
både ved de enkelte institusjonene og i arbeidslivet for øvrig. De statlige insti-
tusjonene vil heller ikke være kommersielle aktører som må tilpasse seg
markeder, men viktige samfunnsinstitusjoner under eierstyring av staten.

Det er likevel av stor betydning at de ansatte ikke føler at deres stilling er
truet ved omdanning av statlige universiteter og høgskoler til egne rettssub-
jekt. Av denne grunn bør bestemmelser om ventelønn og fortrinnsrett til
annen stilling i staten videreføres i særloven for organiseringen av univer-
siteter og høgskoler for en periode på tre år etter omdanning. I tillegg bør det
etableres ordninger for omstruktureringstilskudd i de tilfeller universiteter og
høgskoler gjennomgår større omorganiseringer som involverer reduksjon i
antall ansatte.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit og Valla mener at forvaltningsorgan med særskilte og
utvidete fullmakter er den mest egnede organisasjonsform. Dette represen-
terer en videreføring av dagens lovsituasjon der institusjonene er styrt av en
egen lov som sikrer dem en mer uavhengig stilling enn ordinære statlige for-
valtningsorganer. (Det vises her til professor dr. juris Jan Frithjof Bernts notat
om «Universitetenes rettslige status» som begrunner disse synspunktene, og
som etter disse medlemmenes oppfatning ikke er viet tilstrekkelig oppmerk-
somhet i premissene for dette kapitlet). Disse medlemmene vil understreke at
denne uavhengigheten må gis et mest mulig reellt innhold. Denne organisas-
jonsformen er etter disse medlemmenes syn en sikrere garanti for at institus-
jonene kan ivareta forskningens frihet og selvstendighet i undervisningen.

Mindretallet legger til grunn at høyere utdanning og forskning er en viktig
del av det offentlige ansvar. Utdanningsinstitusjonene er ikke og bør ikke bli
kommersielle foretak basert på økonomisk inntjeningsevne. Finansiering
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over statsbudsjettet vil derfor i det alt vesentlige vil være en forutsetning uan-
sett organisasjonsform. Lik rett til utdanning er en grunnpillar i norsk utdan-
ningspolitikk og kan best sikres ved at det offentlige har et hovedansvar for
finansiering og overordnet tilrettelegging. Etter mindretallets oppfatning vil
den organisasjonsform disse medlemmer går inn for, ligge bedre til rette for
en dialog med politiske myndigheter, sikre forutsigbare og stabile ramme-
betingelser. Ikke minst vil det understreke det nasjonale ansvaret og den for-
pliktelse fellesskapet har overfor virksomheten. En ytterligere fristilling vil
etter disse medlemmenes syn representere en særlig fare for de deler av
utdannings- og forskningsvirksomheten der langsiktighet er helt nødvendig
og der alternative finansieringskilder er mindre aktuelt. Mindretallet vil også
gi uttrykk for en prinsipiell holdning mot å velge en organisasjonsform som
kan betraktes som et skritt på vei mot privatisering av de statlige institus-
jonene.

Mindretallet deler fullt ut utvalgets generelle syn på behovet for større
autonomi og omstillingsevne i institusjonene. Etter mindretallets vurdering er
ikke de muligheter som ligger i dagens regelverk utnyttet så langt det er
mulig, heller ikke på det organisatoriske og personalpolitiske plan. Større
kompleksitet og raskere omstillingstakt krever imidlertid nærhet mellom
utfordringer og beslutningstakere. Det er derfor viktig at den overordnete sty-
ringen legges til rette på en måte som sikrer stor lokal handlefrihet i valg av
virkemidler og tiltak. Dette forutsetter at departementets styringsrutiner
endres tilsvarende.

Institusjonenes behov for økonomisk fleksibilitet og handlefrihet oppnås
ved overgang til nettobudsjettering. Universitetene er i ferd med å gå over til
en slik ordning. Mindretallet forutsetter at også høgskolene gis anledning til
nettobudsjettering så snart den nødvendige rammebetingelser i form av
kompetanseoppbygging og rutiner er på etablert.

En premiss for mindretallets forslag om organisasjonsform er at utvalgets
innstilling om randsonevirksomhet (NOU 1999: 18) iverksettes. En organiser-
ing av randsoneinstitusjoner i nær tilknytning til universitetene og høgskolene
vil være et bidrag til å sikre den nødvendige fleksibilitet og handlefrihet i for-
hold til oppdragsvirksomhet.

De statlige institusjonene er i dag omfattet av Tjenestemannsloven (og
Tjenestetvistloven) som sikrer de ansatte blant annet fortrinnsrett til stillinger
i staten og rett til ventelønn ved omorganiseringer. Mindretallet ser det som
viktig å kunne beholde disse bestemmelsene, og ser også dette som et argu-
ment for å videreføre en organisasjonsform innen rammen av statlig forvalt-
ningsorgan. En omdanning til eget rettssubjekt (særlovsselskap) vil i beste fall
sikre en del av disse rettighetene i en overgangsperiode.

For at institusjonene bedre kan imøtekomme samfunnets og studentenes
krav til relevante og kvalitativt gode studietilbud, bør universitetene og høg-
skolene gis et klarere og mer selvstendig ansvar for utvikling og organisering
av fag og studieprogram på alle nivåer. Mindretallet forutsetter at en loven-
dring i større grad enn i dag gir institusjonene et klart mandat på dette områ-
det. Større frihet til institusjonene må kombineres med evaluerings- og
akkrediteringsordninger som sikrer faglig nivå.
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Mindretallet vil fremheve behovet for å finne enkle og praktisk gjennom-
førbare organisasjonsløsninger for best mulig å sette institusjonene i stand til
å løse sine oppgaver. Etter mindretallets syn kan dette best ivaretas ved at
institusjonene styres av en egen lov som sikrer dem en mer uavhengig stilling
enn ordinære statlige forvaltningsorganer. Denne organisasjonsformen sikrer
en kontinuitet i institusjonens styringsform . I tillegg kommer at mindre
endringer i dagens organisasjonsform vil kunne innføres med større fleksibi-
litet tilpasset de ulike lærestedenes behov, iverksettes vesentlig raskere og
med langt mindre omkostninger enn en løsning med mange særlovsorganer
(jf at det dreier seg om til sammen 38 institusjoner av varierende størrelse og
kompleksitet).

Dette mindretallet vil likevel presisere at en helt avgjørende forutsetning
for at den organisasjonsform vi foreslår skal gi tilstrekkelig handlefrihet er
innføring av nettobudsjettering, samt mulighet for opprettelse av randsonein-
stitusjoner. Utvidete fullmakter på andre områder vil knytte seg til person-
alområdet og enkelte organisatoriske og faglige spørsmål. uavhengig av jurid-
isk tilknytningsform vil imidlertid spørsmål om oppretting av fag, dimensjon-
ering av opptak m.v være spørsmål som i hovedsak blir fastlagt gjennom de
kontraktsforhandlinger som ny finansieringsmodell forutsetter. Mindretallet
ser i denne sammenheng ingen vesentlige forskjeller mellom de kontrakter
som inngås mellom departement og institusjon avhengig av lærestedets
formelle juridiske status. Det er ikke nødvendig å opprette særlovselskaper
for å inngå bindende avtaler. En rettslig prøving av en avtale inngått mellom
institusjon og departement vil uavhengig av tilknytningsform være lite aktuelt.

Etter mindretallets vurdering vil det være fullt mulig å sikre universitetene
og høgskolene den nødvendige frihet og omstillingsevne innen rammen av et
statlig forvaltningsorgan, forutsatt at de fullmakter som er gitt i dagens
lovverk utvides. Mindretallet går derfor inn for at institusjonene består som
forvaltningsorgan med særskilte fullmakter gitt ved egen lov.

Aktuelle fullmakter vil være adgang til:
– å utvikle og opprette egne utdanningstilbud
– å utforme studie-, evaluerings- og eksamensordninger
– å fastsette intern organisering
– å tilpasse tilsettings- og personalreglementer til institusjonens behov
– å bygge opp fond
– å delta i og opprette randsoneselskaper, jfr NOU 1999:18
– å overføre utbytte fra randsone til institusjon uten at dette påvirker finan-

sieringsrammen for inngåtte kontrakter for øvrig

11.8.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til organisering og tilknytnings-
form fremmer  utvalgets flertall, Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Danbolt Mjøs, Nor-
man, Rygg, Strand, Skønberg, Sørensen, Aamodt og Aasland, følgende forslag:
– De statlige institusjonene for høgre utdanning organiseres som egne

rettssubjekt i henhold til egen særlov. Loven for organisering av univer-
siteter og høgskoler følger samme modell som for statsforetak, men gir
mer innflytelse til ansatte og studenter ved institusjonene og gir sterkere
begrensninger i det økonomiske handlingsrommet for institusjonene.
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– Ved organisering som eget rettssubjekt videreføres bestemmelser om
ventelønn og fortrinnsrett til annen stilling i staten for en periode på tre år
etter omdanning.

– Skisse til særlov er vedlagt utredningen som vedlegg nr. 1
– Organisering av arbeidsoppgaver for eierstyring og mer overordnet sty-

ring av høgre utdanning og forskning i Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet bør ses i lys av en ny organisering av statlige høgre utdan-
ningsinstitusjoner.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit og Valla fremmer følgende forslag:
– De statlige institusjonene for høgre utdanning organiseres som forvalt-

ningsorganer med særskilte og utvidete fullmakter. Fullmaktene bør blant
annet omfatte:
– å utvikle og opprette egne utdanningstilbud
– å utforme studie-, evaluerings- og eksamensordninger
– å fastsette intern organisering
– å tilpasse tilsettings- og personalreglementer til institusjonens behov
– å bygge opp fond
– å delta i og opprette randsoneselskaper, jfr NOU 1999:18
– å overføre utbytte fra randsone til institusjon uten at dette påvirker fin-

ansieringsrammen for inngåtte kontrakter for øvrig
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Kapittel 12   
Ledelse og styring i institusjonene

12.1 Innledning

Nye krav til institusjonene - også når det gjelder intern styring.
Universitetene og høgskolene vil i tiden som kommer bli stilt overfor helt nye
krav og utfordringer. Institusjonene - og da spesielt universitetene - skal ha en
primær forpliktelse overfor undervisningen og den langsiktige grunnforskn-
ing. Men de skal også ivareta viktige oppgaver innen anvendt forskning og
mer direkte næringsrettet forskning.

Universitetene og høgskolene må prioritere undervisningskvalitet ves-
entlig sterkere enn de gjør i dag, både av hensyn til studentene og av hensyn
til deres egen stilling i forhold til andre aktører på det internasjonale utdan-
ningsmarkedet. De skal ivareta oppgaver knyttet til «campus-basert» under-
visning så vel som innen fjernundervisning og etter- og videreutdanning.

De siste årene har det vært en økning i institusjonenes virksomhet som er
finansiert av andre oppdragsgivere. Disse oppgavene har i mange tilfeller blitt
løst i randsonen til institusjonene,. I NOU 1999: 18  Organisering av oppdrags-
virksomhet foreslår utvalget at slik virksomhet kan organiseres innenfor aksje-
selskaper som er opprettet og eid av institusjonene. Dette innebærer at en
større del av institusjonenes virksomhet vil bli løst innenfor rammen av slike
selskaper. De største institusjonene vil dermed fremstå som vesentlig mer
komplekse organisasjoner enn det som hittil har vært tilfellet. Det er grunn til
å regne med at i fremtiden vil institusjonene i større grad basere sine inntekter
på midler som oppnåes gjennom prosjektsøknader og konkurranse - selv om
den offentlige basisfinansiering fortsatt vil utgjøre hovedtyngden av institus-
jonenes inntektsgrunnlag.

Stilt overfor denne type ulike og delvis motstridende forventninger og
krav, er det grunn til å tro at de interne spenninger innen institusjonene vil øke
i styrke. Samtidig som institusjonene på mange områder vil være mer avhen-
gig av felles løsninger og en samlet opptreden utad, vil de samme institus-
jonene i økende grad være avhengig av «forsker-entrepenører» som isolert
sett kan klare seg uten å være avhengig av institusjonelle løsninger. Institus-
jonene vil oppleve et press i retning av behov for mer sentraliserte tjenester og
ilbud, samtidig som desentraliserende krefter vil bli styrket.

Universitetene og høgskolene må som andre kunnskapsorganisasjoner
baseres på de enkelte fagansatte og fagmiljøenes kompetanse og innsatsvilje.
Denne type organisasjoner vil aldri kunne baseres på mer tradisjonelle kom-
mandolinjer og styringsformer med utgangspunkt i bare formell autoritet.
Prinsippet om «akademisk frihet» (og spesielt forskningens frihet) vil være
viktig for å sikre institusjonenes livskraft og vil utgjøre et prinsipp som legger
klare begrensninger på utøvelsen av mer tradisjonell hierarkisk styring
internt.
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Motsatt vil imidlertid kravene til oversikt, tverrfaglighet, beslutningsdyk-
tighet, administrativ ryddighet og ekstern «markedsføring» bli styrket dersom
institusjonene skal kunne ivareta de mange ulike oppgaver på en til-
fredsstillende måte. Kravene til sentral beslutningsevne vil derfor alltid måtte
avveies mot, men også baseres på faglig legitimitet.

Summen av de motstridende krav og forventninger sammenholdt med en
stadig mer komplisert organisasjonsform, gjør at konfliktpotensialet innen
institusjonene vil kunne bli forsterket. Skal institusjonene beholde sine for-
trinn basert på både faglighet og tverrfaglighet så vel som kontinuitet og
endringsevne, vil dette stille nye og forsterkede krav til organisasjonsform og
styringsmodell på både det desentrale og det sentrale nivå. Paradoksalt nok vil
dette kunne innebære en styrking av begge disse nivåer - forutsatt at en sam-
tidig makter å etablere en klarere arbeidsdeling innad mellom nivåene ved
universitetene og høgskolene.

Den legitimitet institusjonene er avhengig av for å sikre sitt drifts-
grunnlag, vil i denne situasjon stille helt nye krav til både faglig ledelse og
administrativ kompetanse på samtlige nivåer dersom institusjonene skal
kunne løse sine oppgaver og opprettholde den nødvendige støtte fra samfun-
net . Denne type dilemmaer vil derfor måtte få sitt uttrykk i institusjonenes
organisatoriske utforming og interne styringssystemer.

På det mer overordnete styringsnivå er et velkjent dilemma knyttet til den
beslutningsevne mange av institusjonene har med et internt styringssystem
basert på personer som kan fremstå som talsmenn for ulike interne interes-
segrupper - knyttet til faglige enheter så vel som til de ulike kategorier
arbeidstakere. Beslutninger knyttet til ressursfordeling og ikke minst interne
omfordelinger blir i denne type situasjoner vanskelig.

Den sterkt fagbaserte formelle organisering (institutter/enheter og
fakulteter/avdelinger) kan likeledes utgjøre et hinder for institusjonenes evne
til å ta opp nye problemstillinger av mer tverrfaglig karakter. Dilemmaet blir
ikke mindre ved at de samme faggruppenes kompetanse utgjør en nødvendig
forutsetning for å kunne sette denne type tverrfaglige problemstillinger på
dagsorden på en forsvarlig måte.

Institusjonenes «delte ledelse» kan i enkelte situasjoner fremstå som et
styringsproblem innad ved institusjonene. Denne delte ledelse har sitt utgang-
spunkt i arbeidsdelingen mellom på den ene side rektor som den faglige led-
errolle og styrets leder, og på den andre side universitets/høgskoledirektør
som den administrativt ansvarlige for institusjonenes drift. Dette skillet finner
en i neste omgang institusjonalisert gjennom valgte faglige lederroller som
dekan og instituttledere på de respektive nivåer, samt en administrativ linjeor-
ganisasjon fra administrerende direktør via fakultets- (eller avdelings-) direk-
tør på fakultetsnivå til kontorsjef på instituttnivå. Mens den administrative lin-
jeorganisasjonen henter sin formelle autoritet fra administrerende direktørs
lovfestede ansvar, bygger den faglige ledelse sin autoritet fra den representa-
tive valgforsamling de utgår fra.

Selv om forholdet mellom de to grunnlagene for autoritet kan være prob-
lematisk, har dette i liten grad vist seg å utgjøre noe stort problem i den
daglige virksomhet ved institusjonene. Rektors rolle som «styreleder» (og tils-
varende for dekanene) gjør at myndighetsforholdet og instruksjonsretten i
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praksis har funnet sin form gjennom en ledelsesform som bare unntaksvis har
medført problemer - og som i mange tilfeller har medvirket til en kollektiv
ledelsesform som har vært en styrke for institusjonene. Behovet for en mer
tydelig ledelse på alle nivåer ved institusjonene kan imidlertid gjøre det nødv-
endig å se nærmere på dette forholdet.

Avveiningen her er nok en gang knyttet til forholdet mellom de to
grunnlagene for autoritet - satt opp mot behovet for å ha en formell linje for
ansvar og myndighet innad ved institusjonen. Legitimitet og autoritet basert
på valg av og mellom «likemenn» lar seg ikke enkelt kombinere med behovet
for en formell «kommandolinje» fra sentralt nivå og nedover i organisasjonen.
I det eksisterende styringssystem er disse hensyn søkt ivaretatt ved at rektor,
dekaner og instituttstyrere er valgte tillitsmenn og «styreledere». På adminis-
trativ side går en formell ansvarslinje fra administrerende direktør videre
nedover via fakultetsadministrasjonen til instituttadministrasjonen.

Forholdet mellom styringsnivåene kan i tillegg ofte fremstå som problem-
atisk. Uklare ansvarsforhold og manglende arbeidsdeling kan medføre at den
interne avstand mellom institutt-nivå , fakultet og det sentrale styringsnivå blir
stor. Dette vil i neste omgang kunne gi grunnlag for en unødvendig byråkrat-
isering der en og samme sak blir behandlet på flere nivåer av organisasjonen
(institutt, fakultet og sentralt nivå). De ulike organisasjonsnivåer vil i denne
situasjon ofte utvikle lokale strategier for å kunne styrke kontrollen på eget
nivå - uansett om dette gir løsninger som er suboptimale for institusjonen som
helhet.

Sett fra institusjonens sentrale styringsnivås side, er det også klart at
fakultetsinndelingen kan utgjøre interne «skott» der samhandling på tvers ofte
blir et problem. Dette kan gjelde i undervisnings- så vel som i forskningssam-
menheng, og trolig i økende grad etter som mer tverrfaglig orienterte prob-
lemstillinger kommer på dagsorden.

Kanskje det største problem innen dagens institusjoner er knyttet til
ledelse på det utøvende nivå: institutter, sentre og forskningsgrupper. Det kan
synes som om institutt lederrollen er lite attraktiv i dag, og at ledere av insti-
tutter har få virkemidler til rådighet for å utøve en aktiv ledelsesfunksjon.
Dette gjelder særlig på det personalpolitiske og administrative området.

Omfanget og karakteren av denne type problemer vil selvsagt variere med
institusjonenes størrelse og kompleksitet - og vil også ha sammenheng med
institusjonenes interne kultur og tradisjoner.

Kompetanseinstitusjonene utgjør derfor en type organisasjoner der de
interne avveininger mellom de ulike - og ofte motstridende - hensyn er spesielt
problematisk. Institusjonene er sårbare overfor drastiske inngrep som på en
uheldig måte endrer forholdene mellom de mange motstridende hensyn. En
vil følgelig måtte foreta en avveining mellom de ulike hensyn, og også en
avveining mellom hvilke forhold som bør reguleres gjennom lov eller eventu-
elt forskrift og hvilke forhold som bør overlates til institusjonenes egne vur-
deringer og beslutninger basert på kjennetegn ved den enkelte institusjon.
Spennvidden i typen institusjoner kan innebære at en skal være tilbakeholden
med å fastlegge en type intern styringsmodell som gjøres gjeldende både for
de minste høgskolene og de største universitetene.
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Når man skal organisere ledelse og styring ved universitetene og høg-
skolene må man ta hensyn til en rekke ulike forhold: det overordnede kravet
om effektiv styring og beslutningsdyktighet må veies opp mot behovet for
faglig legitimitet og ønsket om innflytelse fra ansatte og studenter.

Mange av de statlige institusjonene for høgre utdanning er store og
komplekse organisasjoner som står overfor strenge krav til intern koordiner-
ing, planlegging og strategiutvikling. Ønsket om å utvikle nye lærings- og for-
skningsmiljøer tilpasset samtidens behov må veies opp mot behovet for lang-
siktig kunnskapsutvikling og forpliktelser som tradisjonsformidling og
uavhengig analyse. Et samfunn i rask endring krever en økt evne til å forstå
og utnytte - men også kritisere og virke som en motvekt mot - nye kulturelle
og teknologiske utviklingstrekk.

Fellesskapet investerer i dag betydelige beløp høyere utdanning og for-
skning. Av demografiske årsaker flater nå søkningen til de statlige institus-
jonene ut, men det er likevel lite som tyder på at det overordnede behovet for
høyere utdanning vil avta i årene som kommer. Man ser allerede nå en økende
etterspørsel når det gjelder etter- og videreutdanning ved universiteter og
høgskoler. Stortinget har varslet at det ønsker en økt satsing på langsiktig for-
skning, noe som primært vil gjelde forskningsmiljøene i denne sektoren.
Behovet for ny kunnskap og oppdatert kompetanse tilsier at både de offentlige
og private investeringene i høgre utdanning må øke. Men fellesskapet vil
kreve å få noe igjen for disse investeringene, om nå dette er fagutdanninger
tilpasset behov i dagens arbeidsliv eller langsiktige vitenskapelige studier. Det
er derfor grunn til å tro at det vil stilles økte krav til kvalitet og relevans i vid
forstand.

Alt dette tilsier at institusjonene vil ha behov for styringsorganer som kjen-
ner både samfunnets og institusjonenes behov og som evner å trekke opp de
nødvendige langsiktige strategier. Det vil samtidig være behov for en handle-
kraftig ledelse som har autoritet til å fatte de nødvendige beslutninger, men
som også har tillit i det faglige fellesskapet og som kjenner institusjonenes
særpreg og tradisjoner.

I dag kommer det en rekke signaler fra mange av institusjonene om at de
har problemer med å få til den nødvendige omstilling. I noen tilfeller kan det
synes som om styringsstrukturen blir for kompleks. Det kan være for mange
organer som skal behandle de samme sakene. Styringssystemet sterke
demokratiske forankring kan være med på å skape legitimitet, men på enkelte
områder synes det også som om beslutningsorganenes sterke partsrepresen-
tasjon fører til fragmentering og handlingslammelse. Mange av representan-
tene oppfatter seg selv primært som talsmenn for egen fagenhet eller institutt,
og ikke for institusjonene som helhet. Det faktum at styret or rektor er valgt
blant de ansatte, kan i visse tilfeller medføre at man unngår å foreta nødven-
dige - men upopulære - prioriteringer.

Et annet problem for institusjonene kan ligger i evnen til å ta opp proble-
mer av mer tverrfaglig karakter. Det kan være behov for organer som på en
bedre måte klare å vurdere faglig utvikling på tvers av institutt og faggrenser.

Kanskje det største problem innen dagens institusjoner er knyttet til
ledelse på det utøvende nivå: institutter, sentra og forskningsgrupper. Det kan
synes som om institutt lederrollen er lite attraktiv i dag, og at ledere av insti-
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tutter har få virkemidler til rådighet for å utøve en aktiv ledelsesfunksjon.
Dette gjelder særlig på det personalpolitiske og administrative området.

Med økte krav til omstilling, økt myndighet og uavhengighet for institus-
jonene i forhold til departementet vil også kravene til instituttenes administra-
tive kompetanse tilta. Dette gjelder både på det økonomiske, administrative
og personalpolitiske området. En overgang til nettobudsjettering vil for
eksempel medføre helt nye krav til kompetanse i økonomiforvaltning.

Boks 12.1 Hovedspørsmål

– - Hvordan organisere handlekraftige institusjoner som kan møte fremti-
dige utfordringer på en best mulig måte?

– - Hvordan få en organisering av de høgre utdanningsinstitusjoner som iva-
retar hensyn til effektiv styring, faglig legitimitet og medvirkning fra
ansatte og studenter.

12.2 Dagens organisering av statlige universiteter og høgskoler

12.2.1 Generelt

Universitets- og høgskoleloven av 1995 gir formelt sett institusjonene
autonomi når det gjelder faglig innhold. De befinner seg likevel i samme still-
ing som andre statlige forvaltningsorganer når det gjelder økonomi og admin-
istrasjon. 278 Loven regulerer da også derfor den interne organiseringen av
institusjonene.

Loven inneholder en rekke detaljerte bestemmelser om sentrale sty-
ringsorganer, deres sammensetning og oppgaver. De sentrale styringsor-
ganene er definert som styret, rektor, prorektor, institusjonens råd og institus-
jonens direktør. I tillegg er det gitt bestemmelser for sentrale organer som
klagenemnd og studentråd.

Loven regulerer delegeringen av oppgaver fra styret ned til andre organer
ved institusjonen. Den tar også for seg organiseringen av avdelinger og grun-
nenheter og deres styringsorganer, herunder prosedyrer for valg, status og
arbeidsoppgaver for avdelingsleder og leder for grunnenhet.

Loven regulerer dessuten også andre forhold ved institusjonen som har
klare implikasjoner for organiseringen. Til disse hører blant annet regulerin-
gen av den faglige virksomheten, finansieringen og forholdet til staten. Disse
er drøftet i andre kapitler.
12.2.2 Styrets oppgaver og sammensetning

Den nåværende ordningen for styresammensetningen av de høgre utdan-
ningsinstitusjonene reflekterer i hovedsak tre forhold:

278.Denne fremstillingen baserer seg på den tradisjonelle forståelsen av  hva forvaltningsor-
ganer er og at universiteter og høgskoler betraktes som ordinære forvaltningsorganer. 
Det vises forøvrig til fremstillingen i kapittel 11 ogvedleggene utarbeidet av Gudmund 
Knutsen. Det finnes også en annen forståelse som også er gjengitt i kapittel 11 og i 
vedlegget utarbeidet av Jan F. Bernt.
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– Kollegialt basert styring. Vitenskapelig ansatte kan ha flertall i styrer og råd
- på både institusjons- og avdelingsnivå. På institusjonsnivå kan de viten-
skapelig ansatte ha flertall alene eller sammen med studentene.

– Medbestemmelse fra studenter og ansatte . Ett eller to av medlemmene av
institusjonenes styrer skal være valgt blant de teknisk-administrativt
ansatte ved institusjonen, og to eller tre skal være valgt blant studentene.

– Deltakelse fra samfunnet. Departementet oppnevner to til fire medlemmer
til institusjonenes styrer. Det kan også være samfunnsrepresentanter i
avdelingenes styrer.

Styrets oppgaver og forhold til overordnede myndigheter
Styret er det øverste organet ved institusjonene. Lovens § 3 gir styret et over-
ordnet ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at
institusjonen drives effektivt. Videre har styret ansvaret for institusjonens
overordnede og strategiske utvikling samt for at institusjonens økonomiske
ressurser disponeres i samsvar med forutsetninger og retningslinjer gitt av
departementet eller Stortinget.

Styret har også et særskilt ansvar for institusjonens interne organisering.
Disse oppgavene må ses i sammenheng med de generelle retningslinjene

som gjelder for styrer i statlig virksomhet. Oppgaver og funksjon for styrer i
statlig virksomhet ble drøftet i NOU 1991: 26  Om bruk av styrer i statlig virk-
somhet (Stenstadvold-utvalget). Det blir her framholdt at styrene bør bli gitt
utstrakte fullmakter, også når det gjelder den interne organiseringen. Utval-
get understreker at:

«(..) styret normalt bør ha fullmakter som omfatter hele virksomhet-
ens ansvar, dvs både drift og strategi. Det betyr at styret innenfor de
mål og rammer som overordnet myndighet har trukket opp, har full
beslutningsmyndighet. Dersom dette ikke er tilfelle, vil i alminnelighet
forutsetningene for å la virksomheten ledes av et styre ikke være tilst-
ede.».

Stenstadvold-utvalget påpekte at styrets virkemåte var avhengig av at dets for-
hold til myndighetene var avklart, gjennom lovbestemmelser eller på annen
måte. I utredningen heter det blant annet:

«At en virksomhet ledes av et styre, og at dette innebærer at departe-
mentet begrenser bruken av instruksjon overfor angjeldende virksom-
het, må ha bred aksept fra Stortinget.»

Den mest entydige måten å få en slik aksept på er naturlig nok gjennom at
Stortinget vedtar lovverk for institusjonene som tydeliggjør styrets ansvar-
sområde, og avgrenser departementets instruksjonsmyndighet.

I kapittel 11 Organisering og tilknytningsform i høgre utdanning omtales
Stenstadvold-utvalgets innstilling og regjeringens oppfølging mer utførlig.

Styrets sammensetning
Normalt utgjøres flertallet av styrets medlemmer ved landets statlige univer-
siteter og høgskoler av tilsatte i undervisnings- eller forskerstillinger ved insti-
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tusjonen eller av disse og studentrepresentantene til sammen. 279 Studentene
og det teknisk-administrative personalet skal være representert.

Bernt-utvalget, NOU 1993: 24  Lov og rett i Norgesnett, behandlet styresa-
mmensetningen ved institusjonene og gav uttrykk for at behovet for kompet-
anse utenfra tilsa at enkelte av representantene burde oppnevnes av en annen
instans. Men siden utvalget primært tok for seg institusjonenes behov for
impulser, kontakt og erfaringer fra personer med annen bakgrunn, fant utval-
get at det ikke var behov for et  flertall av personer med slik type bakgrunn i
styrene.

I dag skal styrene også ha medlemmer oppnevnt av departementet etter
innstilling fra institusjonene, fylkestingene, Sametinget og Norsk kulturråd.
Normalt er disse representantene i mindretall. Departementet har likevel, ved
bruk av § 6 i lov om universiteter og høgskoler og i henhold til lovens § 2 a,
som gir hjemmel for forsøk, åpnet for avvik fra dette. 280 I dag er det flertall av
departementsoppnevnte representanter i styret ved Høgskolen i Stavanger.

Det er grunn til å understreke at det kan være forskjell på et styre der et
flertall av representantene er oppnevnt av en ekstern instans, i dette tilfellet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, og et styre med eksternt
flertall, det vil si med representanter som ikke har bakgrunn fra institusjonen
eller sektoren.

Det vil kunne være mulig å la institusjonens ansatte velge et styre med
medlemmer som kommer utenfra, og det vil være mulig for departementet å
oppnevne representanter hentet fra institusjonen eller sektoren.

Den eller de som oppnevner styret, kan derfor ta hensyn til både behovet
for styremedlemmer med tillit og legitimitet i sektoren, det vil gjerne si per-
soner med lang erfaring fra universitets- eller høgskolesektoren, og til
behovet for personer med annen yrkeserfaring, for eksempel personer fra
næringslivet, organisasjonslivet og offentlig sektor.

Rektor og direktør
Styret ledes av rektor. Dette gir rektor et særskilt og overordnet ansvar.

Rektor har i utgangspunktet ikke noen utøvende myndighet i institus-
jonen ( kun formell beslutningsmyndighet sammen med resten av styret.
Enkelte spørsmål kan styret likevel delegere til rektor. I noen situasjoner er
også rektor tildelt myndighet som går noe lenger enn det som er vanlig for sty-
reledere. Arbeidsmengden er også langt mer omfattende.

Rektor er valgt av og blant institusjonens egne vitenskapelig ansatte. Valg
av rektor skjer for en periode på tre år, og vedkommende kan bare sitte to peri-
oder etter hverandre.

Stillingen som institusjonens direktør er også omtalt i loven. Direktøren er
gitt et særskilt ansvar for den samlede administrasjonen ved institusjonen. Sty-
ret foretar selv utlysing og tilsetter direktør. Tilsetting som direktør skjer på
grunnlag av innstilling fra et utvalg oppnevnt av styret.

279.Lov om universiteter og høgskoler §6, 3: «Flertallet av styrets medlemmer skal bestå av 
tilsatte i undervisnings- og forskerstilling alene, eller av ti lsatte i undervisnings- og for-
skerstilling og studenter ved institusjonen.»

280.Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets brev 2. desember 1999 til statlige høg-
skoler.
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Slik har man et forhold mellom styret og direktør som minner mye om en
alminnelig selskapskonstruksjon. Forholdet er noe mer komplisert, ettersom
rektors myndighet og virke er noe mer omfattende enn det som er vanlig for
styreledere. Som regel ser man også at rektor og direktør finner fram til en
hensiktsmessig rollefordeling som innebærer at rektor også i en viss grad blir
involvert i driften av institusjonen.

Universitets- eller høgskoleråd
Institusjonene har i dag et internt Universitets- eller Høgskoleråd. Dette orga-
net er rådgivende overfor styret i saker av stor prinsipiell betydning for insti-
tusjonen. Rådet skal ha minst 15 medlemmer, og flertallet skal bestå av fast til-
satte i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonen.

I loven er rådet gitt som oppgave å fastsette styrets størrelse og nærmere
sammensetning. Dersom institusjonene ikke har et slikt råd, fastsetter depar-
tementet styrets størrelse og sammensetning. Rådet er utover dette ikke til-
delt noen særskilt beslutningsmyndighet i loven, kun en rådgivende funksjon.
Hvordan forholdet mellom styret og rådet er tilordnet, varierer.

12.3 Styreformer i et internasjonalt perspektiv

12.3.1 Danmark 281 

Generelt
I 1993 ble det etablert en ny lov for de høgre utdanningsinstitusjonene i Dan-
mark. Ifølge denne er det opp til styret ved institusjonen å fastsette den interne
organiseringen ved institusjonene. På tross av dette er det i loven gitt nokså
detaljrike bestemmelser om styrende organer og ledere på lavere nivå, samt
om bruk av bevilgninger

Styret ved institusjonene skal lage forslag til regelverk som må god-
kjennes av undervisningsministeren. Regelverket skal omfatte prosedyrer for
valg av rektor og styremedlemmer og nærmere regler for styrene, virksom-
heten til kollegiale organer med videre.

Styringsorgan og sammensetning av styringsorgan
Konsistoriet er det øverste styringsorganet ved de danske institusjonene for
høgre utdanning. Dets oppgave er å godkjenne institusjonens egen organiser-
ing - herunder fakultet og instituttstrukturen, institusjonens budsjett og statut-
ter for styringsorgan ved institusjonen.

Konsistoriet består av 15 medlemmer. Et flertall av medlemmene er viten-
skapelig ansatte. To medlemmer oppnevnes utenfra og av rådgivende organer
for myndighetene. Fem av medlemmene skal være ledere ved institusjonen,
dvs. dekan eller avdelingsleder. To av medlemmene skal være teknisk-admin-
istrativt ansatte, mens tre av medlemmene skal være studenter. Med unntak
av dem som oppnevnes utenfra, velges medlemmene av dem som de represen-
terer.

281.Kilde er lov nr. 1089 af 23. december 1992 om universiteter m.fl. (universitetsloven)
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Rektor
Rektor velges blant heltidsansatte professorer og lektorer. Stemmeberet-
tigede er ansatte og studenter, men slik at ansattes stemmer teller minst 50
pst. Rektor er leder av konsistoriet. I særlige tilfeller har rektor myndighet til
å iverksette nyvalg på ledere på lavere nivå samt overta deres arbeidsopp-
gaver.
12.3.2 Finland 282 

Generelt
Det er ulike lovverk for universiteter og yrkeshøgskoler i Finland. Univer-
sitetene er gitt selvstyre og unntak fra instruksjon fra myndighetene gjennom
egne lovbestemmelser. Dette innebærer at universitetenes styrer skal «god-
känna instruktioner och andre motsvarande föreskrifter» som myndighetene
formidler til universitetene. For yrkeshøgskolene er det gitt bestemmelser om
vilkår for bruk av betegnelsen, men det er ikke gitt egne bestemmelser for
organisering av disse institusjonene.

Styringsorgan og sammensetning av styringsorgan
Styret er øverste organ ved universitetene og har som oppgave å godkjenne
økonomi- og virksomhetsplaner, fastsette den interne organiseringen, god-
kjenne instruksjoner og forskrifter og gi uttalelser i prinsipielt viktige
spørsmål.

I loven for universitetene heter det at professorene skal utgjøre mindre
enn halvparten av styrets medlemmer, og at lærere og forskere, annet perso-
nale og studenter skal være representert i styret. Departementet kan gi
instruksjon om antall styremedlemmer og hvor mange av styrets medlemmer
som skal være professorer. Instruksjonen må imidlertid godkjennes av styret
før den settes i verk.

Rektor
Rektor er leder av universitetets virksomhet og avgjør i saker som gjelder den
alminnelige driften og forvaltningen av institusjonen - med mindre annet er
bestemt i de interne forskriftene for institusjonen. Rektor velges for fem år av
gangen og må ha doktorgrad eller professorat ved et universitet.

Kort om yrkeshøgskoler
Yrkeshøgskolene er organisert som aksjeselskaper 283. Eneste unntak er
ARCADIA, som er organisert som stiftelse. Organisering som aksjeselskaper
gjør at yrkeshøgskolene har kunnet danne styrer med representanter fra flere
eierinteresser - i hovedsak regionale myndigheter. Det er ikke gitt egne
lovbestemmelser for styring og ledelse av yrkeshøgskolene, noe som gjør at
det er et skille mellom styringen av disse og universitetene.

282.Kilde er Universitetslag nr. 645, 27 juni 1997 og Lag om yrkeshögskolestudier nr. 255, 3 
mars 1995.

283.Lag om yrkeshögskolestudier nr. 255, 3 mars 1995.
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12.3.3 Sverige 284

Generelt
I 1993 ble det etablert en ny lov for universiteter og høgskoler i Sverige som
vesentlig endret forholdene ved styring og ledelse. Loven sprang ut av ønsker
om mer selvstendighet for institusjonene, samtidig som en ønsket å gjøre
institusjonene mer ansvarlige i forhold til samfunnet for øvrig.

Styringsorgan og sammensetning av styringsorgan
Styret er øverste besluttende organ ved svenske universiteter og høgskoler.
Styret skal selv beslutte i spørsmål m organisering av institusjonen, ressurs-
fordeling og økonomistyring.

Det er satt grenser for styrenes mulighet til å intervenere i virksomhetene
ved institusjonene. Styrene er kun gitt økonomisk-administrative oppgaver og
har ikke mulighet til å blande seg inn i akademiske spørsmål. Akademiske
spørsmål behandles i kollegiale organer på fakultets-, avdelings- og institutt-
nivå.

Styret skal bestå av minst tretten medlemmer, styreleder og rektor. Tre av
styrets medlemmer kan velges av og blant vitenskapelig ansatte. Tre av sty-
rets medlemmer kan velges av og blant studentene. Teknisk-administrativt
ansatte kan møte med representanter som har talerett. Øvrige medlemmer av
styret oppnevnes av departementet, med unntak av rektor.

Rektor
Rektor er øverste leder, og har blant annet ansvar for å oppnevne fakultetsle-
dere ved universitetene og avdelingsledere og instituttledere ved høgskolene.
Dette skjer etter at det er foretatt valg ved fakultetene, avdelingene og institut-
tene om hvem som skal innstilles til de ulike vervene. Rektor har også anled-
ning til å avskjedige disse lederne.

Rektor ansettes gjennom vedtak i regjeringen for ikke mer enn seks år.
Styret fremmer forslag til rektor etter høringsrunde blant vitenskapelig
ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studentene. Prosedyren for høring-
srunden fastsettes av styret. Det er en egen lovbestemmelse om prorektor,
som ansettes av styret. Rektor og prorektor må være professorer eller lek-
torer. I tillegg må det gis en vurdering av administrative kvalifikasjoner.
12.3.4 Storbritannia

I Storbritannia har de enkelte universitetene stor grad av autonomi, noe som
har ført til at institusjonene også ledes på noe ulik måte. I de fleste tilfeller er
styret for institusjonene valgt av de ansatte.

Et eksempel er Cambridge University. Institusjonens valgforsamling er
«Regent House». Denne består av de ansatte ved universitetet og de 31 Cam-
bridge Colleges. Denne forsamlingen velger 16 av medlemmene av det sty-
rende organ, Rådet  (The Council), ved institusjonen. De tre resterende
medlemmene velges av og blant studentene. I tillegg velger forsamlingen vise-
kansleren  (Vice-chancellor), som er institusjonens øverste leder, etter innstill-

284.Kilde er Högskoleförordning (SFS nr. 1993:100).
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ing fra Rådet. I tillegg til å lede institusjonens administrasjon og daglige drift
har visekansleren også et lite, personlig sekretariat innrettet mot institusjon-
ens eksterne kontakter og informasjonsbehov.

Ved institusjonen er det i tillegg etablert undergrupper for spesifikke
spørsmål som økonomi under Rådet. Medlemmene i disse utgår delvis fra
Rådet og delvis fra «Regent House». Det er også et General Board som utgår
fra fakultetene og gir råd til universitetet. Dette ledes av visekansleren og
består ellers av medlemmer valgt på instituttnivå  (Schools) og fra universite-
tets overordnede organ (Rådet) 285.

12.4 Hensyn som begrunner organiseringen

12.4.1 De ulike hovedhensynene

Organiseringen av de høgre utdanningsinstitusjonene må reflektere flere hen-
syn:
– Hensynet til den faglige friheten og selvstendigheten.
– Hensynet til at institusjonene er viktige for samfunnsoppgaver og politikk
– Hensynet til profesjonell ledelse av institusjonene.

Hensynet til den faglige friheten og selvstendigheten
Organiseringen av universiteter og høgskoler har røtter i akademiske idealer
om faglig uavhengighet og vitenskapelig selvstyre. Dette har gitt seg utslag i
blant annet sammensetningen av institusjonens styringsorganer på ulike
nivåer. Idealene er videre reflektert i at lederne av de ulike styringsorganene
er valgt av og blant institusjonens egne faglig ansatte. Det har vært hevdet at
en leder som ikke har bakgrunn fra vitenskapelig arbeid, heller ikke vil ha
legitimitet i faglige spørsmål.

Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har røtter i en europeisk
tradisjon der de er gitt en selvstendig stilling i samfunnet. Idealet om faglig
uavhengighet står også sterkt ved de statlige høgskolene. Behovet for uavhen-
gighet begrunnes gjerne med at institusjonene skal sørge for selvstendig og
kritisk kunnskap og kompetanse. Innholdet i undervisning og forskning må
derfor ikke underlegges andre hensyn enn de som frambringes av fagmiljøene
selv.

Mange har i forlengelse av dette argumentert for at de faglig ansatte selv
må ha råderett over institusjonenes faglige utvikling. De faglige prioriterin-
gene henger imidlertid nært sammen med de økonomisk-administrative for-
holdene ved institusjonen. Mange mener derfor at disse temaene bør behan-
dles i sammenheng og i ett organ. I forlengelse av dette hevdes det at dette
organet må kunne garantere institusjonenes faglige selvstyre, og at styrene
bør ha et flertall av personer som er valgt av og blant de faglig ansatte og stu-
dentene.

285.Kilde til opplysninger om Cambridge University er http://www.cam.ac.uk/CambUniv/
pubs/works/works.html, som er universitetets nettside.
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Hensynet til institusjonenes betydning for stat og politikk
Ønsket om uavhengighet må imidlertid veies opp mot samfunnets krav og
behov. De statlige universitetene og høgskolene er opprettet av fellesskapet
for å løse samfunnets behov for kunnskap og fortolkninger. Selv ønsket om
selvstendig, forskerinitiert grunnforskning er til syvende og sist begrunnet ut
fra samfunnets behov for uavhengig viten og en bred kunnskapsbase.

De statlige institusjonene er samtidig en del av staten eller eid av staten.
Institusjonene er virkemidler i myndighetenes kunnskapspolitikk, og mottar
betydelige midler fra staten for å realisere ulike overordnede målsetninger på
områdene forskning og høgre utdanning. Som eier er staten forpliktet til å vur-
dere om institusjonene oppfyller sine oppgaver i tråd med forutsetningene.
Derfor er da også institusjonene underlagt politisk styring.

I dag har staten en generell instruksjonsmyndighet. Ved en friere stilling
for de statlige universitetene og høgskolene må hensynet til kontroll og over-
ordnet styring ses i lys av Grunnloven § 19. Det forutsettes her at staten gjen-
nom departementet kan utøve myndighet i de tilfellene der staten har eierin-
teresser. Staten kan vanskelig overlate forvaltningen av statens verdier til en
selvstendig institusjon uten å sikre seg mulighet til en viss styring.

Hensynet til profesjonell ledelse av institusjonene
I takt med veksten i budsjetter og oppgaver har kravene til profesjonell ledelse
økt.

Ledelse av komplekse moderne institusjoner krever administrativ og
økonomisk erfaring og kompetanse.

Får de statlige institusjonene en mer selvstendig stilling, vil de få utvidede
fullmakter på det økonomisk-administrative området. Dette vil kunne føre til
økte krav til kompetanse innenfor økonomisk-administrative spørsmål for sty-
rets representanter og ledelsen for øvrig.
12.4.2 Delegering av ansvar

Universitetene og høgskolene har særtrekk som gjør at de skiller seg klart fra
mange private virksomheter. Det kan allikevel være nyttig å vurdere institus-
jonenes organisering ut fra økonomisk teori og se hva som bestemmer
fordelingen av autoritet og beslutninger i private selskaper der målet er økon-
omisk gevinst. 286

Målet for de statlige universitetene og høgskolene er ikke økonomisk
overskudd, men også disse har overordnede målsettinger som skal nås. Dette
gjelder for eksempel utdanning av et tilstrekkelig antall dyktige kandidater og
levering av forskning og utvikling av høy kvalitet.

Normalt er det eierne som har den endelige autoritet over beslutninger i
private selskaper. Men eierne har selvsagt begrenset tid, informasjon og kap-
asitet til å fatte alle beslutninger. Eierne må derfor delegere makt til under-
ordnede. Disse kan også ha begrenset tid, informasjon og kapasitet, noe som
motiverer til ytterligere delegering. Spørsmålet er hva som er den optimale
graden av desentralisering innenfor organisasjonen. Gevinsten ved å plassere

286.Drøftingen bygger på en rapport utarbeidet for utvalget av Niels Henrik Mørch von der 
Fehr og Karl O. Moene, Universitetene, Sosialøkonomisk institutt, (1999).
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en person høyt oppe i hierarkiet er at personen kan gjennomføre sine gode
ideer. Kostnaden er at en høyt plassert person kan stenge for andre og hindre
dem i å sette bedre ideer ut i livet.

En organisasjon som består av administrative generalister og utøvende
spesialister - slik som et universitet - står overfor en avveining mellom koordin-
ering og utnyttelse av spesialkunnskap. Koordinering forutsetter en sentral
ledelse og en hierarkisk kommandolinje, mens utnyttelse av spesialkunnskap
innebærer at mye av den reelle beslutningsretten bør legges til grunnplanet.
På et universitet består grunnplanet av produsentene av undervisning og for-
skning, det vil si de vitenskapelige og faglige ansatte.

En sentralisert organisasjonsstruktur innebærer at de fleste medlemmene
i organisasjonen er koordinatorer i en hierarkisk struktur, mens en desentra-
lisert organisasjonsstruktur innebærer at de fleste er spesialister med beslut-
ningsrett over egen arbeidssituasjon.

Hva som er best av desentralisering og sentralisering, avhenger gjerne av
om mulige koordineringsgevinster er større eller mindre enn de mulige gev-
instene ved å utnytte spesialkunnskap på grunnplanet i organisasjonen. Ideelt
sett ville man kanskje ønske seg en kombinasjon. Men i praksis er ikke dette
så lett å få til.

I en rapport utarbeidet for utvalget 287 heter det blant annet :
1. Når koordineringsgevinstene er store nok, er det optimalt for organisas-

jonen å være sentralisert.
2. Når koordineringsgevinstene er signifikante, men ikke for store, er det

optimalt for organisasjonen å være desentralisert.
3. Når koordineringsgevinstene er små, er det optimalt å splitte organisas-

jonen opp i mindre, uavhengige enheter.

Det er gode grunner til å tro at universiteter og høgskoler faller innenfor
typene 2 og/eller 3. Det er begrenset hvor mye det er å hente på koordinering
når de som skal koordinere, har lite informasjon og kunnskap om grunnplan-
saktivitetene. Å bygge opp en hierarkisk styring der den formelle beslutning-
sretten avviker fra den reelle innsikten, er lite effektivt. Ledelsen på hvert nivå
blir avhengig av informasjon nedenfra, informasjon - om forskningsoppgaver
og undervisningsopplegg - som ofte er vanskelig å kommunisere. Da blir gev-
instene ved å koordinere små. Kostnadene ved sentralisering i form av blok-
kering av bedre ideer fra grunnplanet kan derimot være store.

Med andre ord: De essensielle innsatsfaktorene på universiteter og høg-
skoler er kunnskapen på grunnplanet. De som kontrollerer denne innsatsfak-
toren, burde derfor av effektivitetshensyn ha reell innflytelse på de beslut-
ninger som gjelder utnyttelse av den, altså driftsbeslutningene.

Det kan derfor lønne seg for universiteter og høgskoler å gi stor
selvbestemmelse over egen arbeidssituasjon til de vitenskapelig ansatte slik at
de ikke bare kan velge sine egne forskningsoppgaver, men også ha stor
innvirkning på hva som undervises og hvordan det gjøres.

Denne formen for selvbestemmelse og uavhengighet synes også å bli mer
vanlig i andre kunnskapsbedrifter, som advokatkontorer, konsulentselskaper,

287.Niels Henrik Mørch von der Fehr og Karl O. Moene: Universitetene, Sosialøkonomisk 
institutt, 1999.



NOU 2000: 14
Kapittel 12 Frihet med ansvar 425
ingeniørbedrifter og arkitektkontorer. Felles for disse virksomhetene er at
grunnplanet har spesialisert kunnskap som ledelsen ikke så lett kan få del i.

Nå er ikke de statlige institusjonene for høgre utdanning overskuddsori-
enterte bedrifter, og det er heller ingen som har ytret ønske om at de skal bli
det. Målet for den aktiviteten som finner sted ved disse institusjonene er å
levere forskning og utdanning av høy kvalitet til fellesskapets beste, ikke å
tjene penger. Likevel sier resonnementet ovenfor noe om forholdet mellom
sentral styring og delegering av ansvar. Det er de faglig ansatte som sitter inne
med den faglige ekspertise. Gitt at dagens vitenskap og yrkesutdanningen på
dette nivået er preget av høy spesialisering, er det urealistisk å tro at et sentralt
organ eller en sentral ledelse kan foreta fornuftige strategiske valg som
gjelder utviklingen av det enkelte fagområde. Innenfor mange av institus-
jonene ( og dette gjelder ikke minst universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene ( er da dette også et ansvar som blir delegert til institutter og fagen-
heter. Hensynet til den faglige friheten tilsier dessuten at forskerne og fagmil-
jøene bør ha stor frihet når det gjelder utforming av studieopplegg, valg av for-
skningstema og forskningens og undervisningens innhold.

Men resonnementet ovenfor kan likevel være med på å tilsløre en del vik-
tige forhold. Den kanskje viktigste utfordringen institusjonene står overfor i
dag er behovet for å foreta strategiske valg når det gjelder prioriteringen mel-
lom fagområder. Fra mange hold gis det uttrykk for at institusjonene bør få
større frihet til selv å utvikle strategier for forskning og utvikling. Det betyr at
institusjonens styrende organer og ledelse må bli satt i stand til å prioritere
mellom satsninger. Det må for eksempel være mulig å gi økt prioritet til
enkelte fagområder og fagtilbud og redusere aktiviteten på andre områder.
Dette er en oppgave som ikke kan ivaretas av de faglig ansatte ved den enkelte
fagenhet. Ansvaret må legges på et høyere nivå.

Fremstillingen ovenfor tilslører også forholdet mellom faglig og adminis-
trativ kompetanse. De faglig ansatte ved institusjonenes institutter og fagen-
heter har den beste innsikten i eget fag, men det er normalt den sentrale
administrasjonen som har den beste kompetansen når det gjelder administra-
tive systemer og økonomistyring. Det er mye som taler for at man bør velge
faglig ansatte med administrativ erfaring til å lede institutter og fagenheter.
Men det vil normalt være grenser for god innsikt forskere og lærere vil ha i
administrative rutiner og økonomistyring. De vil ha behov for råd og støtte fra
det administrative personalet, både ved fagenheten og ved institusjonen sen-
tralt. Ønsket om effektivisering kan tilsi at man ikke bør bygge opp parallell
kompetanse på alle områder som gjelder administrasjon og økonomistyring
ved den enkelte fagenheten. Også på dette området vil det være behov for en
sentral koordinering av institusjonens virksomhet.
12.4.3 Organisering av avdelinger og grunnenheter

Generelt
Universitets- og høgskoleloven § 12 gir i dag regler for oppretting av
avdelinger og grunnenheter ved de statlige høgre utdanningsinstitusjonene.
Institusjonenes styre kan selv opprette enheter under den enkelte avdeling.
Departementet fastsetter avdelingsinndelingen og betegnelsen for de ulike
avdelingene etter innstilling fra institusjonenes styrer.
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I tråd med § 13 skal avdelingene og grunnenhetene ha styrer. Sammenset-
ningen av avdelingenes styre avviker fra sammensetningen av institusjonenes
styrer ved at de vitenskapelig ansatte i faste stillinger alene skal ha flertall. For
øvrig er hensyn til medbestemmelse ivaretatt ved bestemmelser om at stu-
denter og teknisk- administrativt ansatte skal delta.

Hensynet til samfunnsdeltakelse kan virke noe svakere enn på institusjon-
snivå, i og med at det er gjort valgfritt om avdelingsstyrene skal ha deltagelse
fra personer som ikke er ansatt ved institusjonen. Det er ikke lovbestem-
melser om sammensetning av grunnenhetenes styrer. Regler for valg og funk-
sjonstid for styrene fastsettes av institusjonenes styrer.

Leder og nestleder ved avdelingene skal velges blant de fast tilsatte i viten-
skapelig stilling. Det samme skal gjelde for grunnenhetene, med mindre
annet er bestemt av institusjonenes styrer. Dette er ment å sikre en faglig
forankring av lederskapet og skal gi ledelsen legitimitet i fagmiljøet. Når det
gjelder prosedyrer eller fremgangsmåte ved valg/tilsetting av ledere ved
grunnenhetene, kan institusjonene i stor grad avgjøre dette selv.

Selv om det ikke er fastsatt i lov at ledere ved institutter eller grunnenheter
skal være valgt, gir loven føringer i den retning. Særlig for mindre institus-
joner har valgte ledere på institusjons- og avdelingsnivå vært problematisk,
men også de større institusjonene har blitt mer opptatt av disse spørsmålene.

Medbestemmelse
Ansvaret for driften av grunnenheter og avdelinger ligger i dag hos valgte led-
ere, som her samarbeider med det administrative personalet. Den mer lang-
siktige utviklingen av fagmiljøene - og samarbeidet mellom fagmiljøene - vil
normalt være forankret i arbeidet til de vitenskapelig ansatte og studentene.
En vesentlig del av slikt utviklingsarbeid skjer gjerne uformelt og med utgang-
spunkt i enkeltpersoner i ulike fagmiljøer. Det kan allikevel være hensikts-
messig å knytte noe av dette utviklingsarbeidet til styrer for grunnenheter og
avdelinger. Dette vil kunne bidra til å vedlikeholde interessen i fagmiljøene, og
bidra til et godt samspill med institusjonens overordnede strategiutvikling.

De ansatte og studentenes deltakelse i styrende organer for grunnenheter
og avdelinger er i dag hjemlet i lov om universiteter og høgskoler. Denne
deltakelsen sikrer ikke bare de ansatte og studentene en nødvendig innfly-
telse over egen arbeidssituasjon. Deltakelsen fører også til at institusjonens
styre og ledelse kan dra nytte av de ansatte og studentenes erfaring og innsikt.

De vitenskapelig ansatte er her i en spesiell situasjon i og med at deres
kompetanse er den sentrale ressursen i de høgre utdanningsinstitusjonene.
Deres oppfatninger om hvordan potensialet i fagmiljøene kan utvikles videre,
vil være av sentral betydning for en positiv utvikling av grunnenhetene,
avdelingene og institusjonene som sådan. Det er derfor viktig at det etableres
formelle kanaler hvor deres oppfatninger ikke bare kommer til uttrykk, men
også har avgjørende innflytelse på utviklingen av fagtilbudet ved institus-
jonene.

Studentrepresentantene vil kunne tilføre institusjonene kunnskap om stu-
dentenes behov og ønsker når det gjelder læringsmiljø og utdanningstilbud.
Skal institusjonene klare å utvikle gode læringsmiljø som tiltrekker seg nye
studenter og som er tilpasset samtidens krav til kompetanse, må institus-
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jonenes styrende organer og ledelse ha en klar oppfatning av hva dagens stu-
denter ønsker og trenger. Studentrepresentantene kan bidra med slik innsikt.

Studentene er ikke passive mottakere av informasjon, men former institus-
jonene gjennom deltakelse i utdanningsprogrammer, forskningsprosjekter,
foreningsliv og ulike kulturelle prosjekter. Studentene er med andre ord en
helt vesentlig del av det akademiske fellesskapet ved de høgre utdanningsin-
stitusjonene. Som en del av dette fellesskapet bør de også ha rettigheter og
plikter som inkluderer representasjon i de organene som styrer institusjonene
og fagenhetene.

Ledelse på institutt- og avdelingsnivå
Det er i dag liten konkurranse om ledervervene ved instituttene og fagenhet-
ene. Vervene oppfattes ofte som pliktoppgaver som går på omgang, noe som
kan virke svært lite motiverende for den som får vervet. For å sikre dyktige
kandidater til disse vervene, vurderer flere institusjoner nå å ta i bruk spesielle
stimuleringstiltak. Det kan her dreie seg om ulike økonomiske tilskudd (lønn
eller en pott som kan brukes til faglige prioriteringer) eller tilpasninger av
arbeidstiden, slik at oppgavene ved lederskap ikke skaper for store belast-
ninger for den enkeltes vitenskapelige virksomhet. Vedkommende kan for
eksempel bli fritatt for ulike undervisningsplikter eller gis ekstra tid til å drive
med egen forskning når tjenesteperioden er over.

Det er mye som tilsier at lederne på institutt- og fakultetsnivå bør være
valgt, men dette vil ikke alltid være mulig. Ved enkelte av høgskolene vil fag-
miljøene være av begrenset størrelse, og det kan være vanskelig å finne per-
soner blant de ansatte som har faglige og administrative kvalifikasjoner for et
slikt arbeid og som samtidig ønsker å påta seg vervet. Da kan det være nødv-
endig å hente inn personer utenfra. Det er mye som tilsier at man da må sikre
seg at den som blir ansatt har tillit i fagmiljøene ved institusjonene og kjenner
til enhetens fagområder.

Institusjonsstyrene gir regler for funksjonstiden for instituttlederne. Som
regel er denne 3 år, og den følger da periodene for styringsorganer og andre
lederstillinger i institusjonene. Det kan argumenteres for at funksjonstiden er
for kort. Den valgte lederen får liten tid til å utvikle sine lederferdigheter eller
til å få satt sine visjoner ut i livet. Det har også vært påpekt at en så kort periode
ikke er tilstrekkelig om en vil fremme og få gjennomført upopulære tiltak og
omstillinger, eller om man skal forsøke å løse ulike konflikter ved enheten. En
periode på 5 år med mulighet for forlengelse/gjenvalg kan bidra til å gi led-
eren nok tid i stillingen til å få utrettet noe.

Lederne må ha større mulighet til å kunne foreta en økonomisk prioriter-
ing mellom instituttets faggrupper og personer. Vedkommende må derfor ha
de nødvendige fullmakter til å utøve sitt lederskap og iverksette de tiltak som
for henne synes nødvendige. Dette gjør at valgte ledere eller ledere som
ansettes av institusjonen, bør være overordnet administrativt personale på eth-
vert nivå ved universitetene og høgskolene.
12.4.4 Enhetlig eller delt styringsstruktur

Ved styringen av komplekse institusjoner som universitetene og høgskolene
må man ta hensyn til både faglige og økonomisk-administrative forhold.
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Det finnes en rekke kulturinstitusjoner hvor man trekker et klart skille
mellom økonomisk-administrative og faglige forhold. Dette gjelder for eksem-
pel teatre- der ledelsen har ansvar for det teaterfaglige, mens styret har økon-
omisk- administrativt ansvar. Her har hensikten vært å sikre de ansatte kunst-
nerisk frihet.

På en lignende måte er dagens styringsstruktur ved universitetene og
høgskolene ment å skulle sikre institusjonenes faglige frihet. Her går inndelin-
gen imidlertid langs en litt annen akse. Statsråden har det konstitusjonelle/
politiske ansvaret for de økonomiske og administrative forhold ved institus-
jonen, mens styret har ene ansvar for den faglige virksomheten. Selv om
statsråden står ansvarlig, har styrene i den løpende virksomhet ansvaret for at
den faglige såvel som de økonomiske/administrative sider ved institusjonens
drift holder seg innenfor de budsjettmessige rammer og retningslinjer gitt i
budsjettproposisjonen og tildelingsbrev til institusjonen. Staten ved departe-
mentet har det endelige ansvaret for de økonomisk-administrative forhold,
mens styret har eneansvar for den faglige virksomheten. Ansvarsdelingen er
imidlertid ikke fullt så entydig som en slik definisjon kan gi inntrykk av. Styret
behandler også økonomisk-administrative saker. Det er allikevel statsråden
som til syvende og sist står ansvarlig for økonomi og drift.

Faglig frihet
I universitets- og høgskolelovens § 2,3 heter det at «Institusjonene kan ikke
gis pålegg om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller
det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet.» Formelt sett er derfor insti-
tusjonene sikret full faglig frihet. I praksis er det fagmiljøet eller den enkelte
vitenskapelige eller faglige ansatte som har ansvaret for innholdet i forskning
og undervisningstilbud. På det øverste nivået er den overordnede koordinerin-
gen lagt til institusjonens styre. Departementet skal i henhold til loven ikke
kunne påvirke denne delen av virksomheten.

Det synes å være bred enighet om at staten både har rett og plikt til å
foreta  overordnede forsknings- og utdanningspolitiske valg som indirekte vil
påvirker den faglige innretningen ved institusjonene. Det synes også å være
relativt bred politisk enighet om at fagmiljøenes evne til å verne om den faglige
virksomhetens innhold bør sikres.

I praksis er det da heller ikke slik at myndighetene har forsøkt å påvirke
innholdet i forskningsprosjekter utført ved institusjonene. Departementet er
likevel ikke helt uten innflytelse på faglige forhold. Riktignok vil ikke departe-
mentet blande seg inn i forskningens innhold, men det kan påvirke fagut-
viklingen gjennom rammeplaner, krav til pensum og godkjenning av studietil-
bud. Det er spesielt de statlige høgskolene som har merket denne formen for
styring. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har i liten grad vært
utsatt for slik påvirkning.

Det finnes en uklar gråsone som fortjener økt oppmerksomhet. I univer-
sitets- og høgskolelovens kapittel 10 finnes det en rekke bestemmelser som
åpner for at departementet kan underlegge institusjonene til dels meget detal-
jert kontroll på det faglige området 288.

I følge dagens lov bestemmer for eksempel Kongen hvilke grader, yrke-
sutdanninger eller andre utdanningsprogrammer institusjonene kan gi, krav
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til bredde og fordypning, den tiden det enkelte studium skal gjennomføres på,
og hvilken tittel graden, yrkesutdanningen eller utdanningsprogrammet gir
rett til (§ 45). Departementet bestemmer hvilke fag, emner eller lignende som
institusjonen kan tilby og som skal inngå i grunnlaget for en grad, yrkesutdan-
ning eller annet utdanningsprogram fastsatt med hjemmel i loven.

Departementet bestemmer videre om et fag skal kunne tilbys desentralis-
ert, og kan fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte yrkesutdanninger og
enkeltfag som inngår i en yrkesutdanning (§ 46). Styret, eller vedkommende
avdeling etter styrets bestemmelse, fastsetter studieplan for de enkelte fag og
emner (§ 46), men disse må altså i mange tilfeller innordnes departementets
rammeplaner og bestemmelser.

Det kan være grunn til å vurdere om ikke dagens lov gir departementet for
vide fullmakter til å gripe inn i institusjonens faglige valg, og at dette også i
visse tilfeller går ut over den reelle faglige friheten.

Dersom det etableres et et eget akkrediteringsorgan for sektoren vil ans-
varet for godkjenning av det faglige nivå i grader ligge i dette organet. Ønsker
institusjonene å tildele en offentlig godkjent grad, må de derfor forholde seg
til akkrediteringsorganets retningslinjer. Departementet må imidlertid ha
retten til å fastsette den tiden det enkelte studium skal gjennomføres på. Ut
over dette burde det være mulig å gi institusjonene økt reell kontroll over pen-
sum, fagplaner, krav til bredde og fordypning og Staten har det overordnede
ansvaret for å sikre samfunnet kandidater med en utdanning som er relevant
for samfunnets ulike behov. Staten har også indirekte påvirket FoU-profilen til
institusjonene, ikke minst gjennom bevilgningene gjennom Norges forskning-
sråd. Gitt at det er samfunnet som finansierer den utdanningen og forsknin-
gen som finner sted ved institusjonene, er det da også få som har trukket stat-
ens rett til å foreta en slik styring i tvil.

Dersom institusjonene organiseres som særlovselskap eller forvaltning-
sorgan med særlige fullmakter hvor fullmakter på dette området er nedfelt i
lov,vil de formelt sett få kontroll over den faglige virksomheten. Departemen-
tet vil kunne sikre seg den forskningen og den utdanningen landet behøver
gjennom å inngå kontrakter med institusjonene. Hvis staten samtidig opp-
nevner et flertall i institusjonenes styre, vil samfunnets kontroll over de over-
ordnede prioriteringene være sikret.

Når man vurderer ansvaret for den faglige virksomheten ved institus-
jonene, må man derfor skille mellom tre nivåer:
1. Det nasjonale koordineringsansvaret for statens satsing på forskning og

utdanning. Dette ansvaret er og vil være tillagt departement og Storting.
2. Institusjonens ansvar for å foreta overordnede strategiske prioriteringer

og satsinger på fagmiljøer, utdanninger og forskningsområder. Dette ans-
varet er i dag tillagt styret ved institusjonen, men i realiteten har departe-
mentet og studentene gjennom sine valg i mange tilfeller stått for mange
av de strategiske valgene på dette området.

3. Retten til å tilsette vitenskapelige eller faglige ansatte. Ansvaret er i dag
tillagt styret, men kan delegeres ned til avdelingene. 289

288.Dette gis det en beskrivelse av i vedlegg X For en nærmere beskrivelse av dette se 
vedlegg X, Universitetsloven- forholdet mellom departementet og institusjonene i under-
visnings og forskningsspørsmål av advokat Gudmund Knudsen.
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4. Fagmiljøets faglige frihet, som berører forskningens, undervisningens og
den kunstneriske virksomhetens faglige innhold. Dette ansvaret tilhører i
dag den enkelte vitenskapelig eller faglig ansatte og dennes fagmiljø. Det
kan være grunn til å vurdere om man ikke bør presisere at dette ansvaret
omfatter en reell kontroll over pensum, fagplaner og krav til bredde og
fordypning.

Delt styringsnivå
Det kan hevdes at kompetanse og ansvar bør henge sammen. Spørsmål om
den faglige virksomheten ved institusjonene bør derfor avgjøres av dem som
har kompetanse på dette området, det vil si de ansatte og studentene. Et faglig
kollegium med representanter for fagmiljøene og de ansatte kan garantere
både for den enkeltes faglige frihet og institusjonenes faglige uavhengighet.

Styret kan så i sin tur sikre institusjonen et organ med relevant erfaring og
økonomisk-administrativ kompetanse, et organ som kan være med på å sikre
en god forvaltning av institusjonens økonomiske verdier, som for eksempel
bygninger, fordeling av driftsmidler med videre. Et slikt administrativt-økono-
misk styringsorgan med kompetente representanter for eieren - det vil si
departementet - vil kunne sikre institusjonen legitimitet når det gjelder forval-
tningen av samfunnets verdier.

På den annen side kan man påpeke at en todelt styringsstruktur kan gi
manglende sammenheng mellom økonomisk-administrative og faglige priori-
teringer og gi uklarheter når det gjelder hvilket styrende nivå som bør treffe
beslutninger på enkelte områder. Uklarhetene kan gi grunnlag for rollekonf-
likter.

Det kan videre hevdes at faglige prioriteringer nødvendigvis fører med
seg økonomiske problemstillinger, og at styret vanskelig kan utarbeide en
overordnet økonomisk strategi uten at det i en viss grad også tar stilling til
hvilke fagområder man bør satse på i tiden som kommer. Dette kan tale for en
ordning med en mer helhetlig styringsstruktur.

En enhetlig styringsstruktur
Med en modell der styret har det overordnede ansvaret for så vel den økono-
misk-administrative som den faglige ledelsen, vil man unngå de uklare grens-
eskillene mellom styre og faglig valgt organ som alternativet over medfører.

En enhetlig styringsstruktur vil kunne sikre bedre sammenheng mellom
prioriteringer i faglige og økonomisk-administrative spørsmål. Et enhetlig sty-
ringssystem kan bli mer gjennomsiktig, og det kan bli lettere for omverdenen
og ansatte å se hvem som har ansvar for de ulike beslutningene.

Likevel er det viktige grunner som taler mot en enhetlig styringsstruktur
ved institusjonene:

Kombinasjonen av faglig uavhengighet og forvaltning av store økono-
miske verdier gjør styring av høgre utdanningsinstitusjoner komplisert. Det
kan være problematisk å finne styrerepresentanter som tilfredsstiller krav til

289.Ansvaret for å tilsette professorer er i dag tillagt styret, men under henvisning til forsøk-
sparagraf 2a, har enkelte institusjoner søkt om utvidet delegeringsfullmakt på dette områ-
det.
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posisjon i eget fagmiljø kombinert med tilstrekkelig økonomisk-administrativ
kompetanse.

Det kan være ønskelig å sikre de øverste organene ved de høgre utdan-
ningsinstitusjonene legitimitet, overfor både de ansatte og staten som eier,
noe det kan være vanskeligere å få til innenfor en enhetlig styringsstruktur.

Hvis departementet skal oppnevne et flertall i et styre som skal være ans-
varlig for både institusjonens faglige utvikling og de økonomisk-administra-
tive forhold, kan det føre til konflikter med ansatte og fagmiljøer. Enkelte vil
kunne mene at styremedlemmene mangler tilhørighet, og derfor legitimitet,
når det gjelder å treffe beslutninger som omhandler utvikling av fagmiljøer,
prioriteringer mellom utdanninger med videre.

Det er derfor mye som taler for at man bør få til en viss ansvarsdeling når
det gjelder økonomisk-administrative saker på den ene siden og faglige for-
hold på den andre. Det er imidlertid grunn til å understreke behovet for et
sterkt styre som er i stand til å foreta strategiske valg. Formålet med å gi insti-
tusjonene økt frihet er nettopp ønsket om å gjøre dem mer handlingsdyktige,
slik at de raskere og på en mer effektiv måte kan møte de kravene som sam-
funnet og den faglige utviklingen stiller dem overfor.

Ved organiseringen av institusjonenes overordnede styringsstruktur må
man da unngå en situasjon der institusjonene hemmes av en uklar ansvarsdel-
ing mellom to ulike styringsorganer.
12.4.5 Ansatt eller valgt rektor

Innenfor det eksisterende systemet er rektor valgt etter regler nærmere fast-
satt av departementet 290 og er leder av styret ved institusjonen. Hvis situas-
jonen endres slik at styrets flertall oppnevnes av departementet, kan det være
naturlig at styrets leder er blant de medlemmene som er oppnevnt av departe-
mentet. Dette vil gjøre at rektors posisjon blir en annen sammenlignet med i
dag. Istedenfor å være styrets leder, blir rektor øverste leder for institusjonen
og vil ha ansvar for å forberede saker for styret. Dette vil gi grunn for å vurdere
på nytt om rektor bør velges eller ansettes av styret.

Det kan være flere argumenter for at rektor bør velges av institusjonens
ansatte og studenter:
– Rektor bør ha tillit i fagmiljøene og institusjonen for øvrig. Ved valg sikres

det at rektor har tillit blant et flertall av de ansatte ved institusjonen.
– Rektor bør ha innsikt i institusjonens aktiviteter. Gjennom valg på rektor

går kandidater gjennom en prosess som kan gi forståelse av behov og
ønsker fra fagmiljøene.

– De som tilhører fagmiljøene, vet selv hvilke spørsmål og standpunkter
som er viktige for den faglige utviklingen av institusjonen. Ved valg av rek-
tor sikres det derfor at den øverste leder ved institusjonen har mål som er
i tråd med det som er vesentlig for institusjonens faglige utvikling.

Valg av rektor kan dermed sikre at den øverste leder har tillit blant de ansatte,
og være en utvelgelsesmekanisme som tar hensyn til fagmiljøenes egne
ønsker for den videre utvikling av institusjonen.

290.§10-3 i lov om universiteter og høgskoler. Ved enkelte av institusjonene deltar ikke bare 
de ansatte men også studentene i valget.
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Det er likevel argumenter mot valg av rektor i en situasjon der styrets
flertall oppnevnes av departementet:
– Styret er det øverste administrative organet ved institusjonen. Dets

autoritet bør ikke være omstridt, noe som kan skje hvis rektors posisjon
er uavhengig av styret.

– Styret vil ha ansvaret for institusjonens løpende virksomhet. En uavhengig
posisjon for rektor kan imidlertid undergrave styrets ansvar for driften av
institusjonen. Samtidig vil rektors autoritet være avledet av dem som vel-
ger ham, og ikke av institusjonens eier, noe som kan vanskeliggjøre ans-
varskjeden for myndighetenes politikk fra Storting til institusjon.

– Valg av rektor kan gi denne en uklar posisjon i forhold til styret, noe som
på lengre sikt kan undergrave rektors posisjon som leder av institusjonen.

Valg av rektor kan dermed gi legitimitetsproblemer for den øverste lederen
ved institusjonen i forhold til styret. I tillegg kan det av prinsipielle grunner
være problematisk at ansvarskjeden mellom eieren og institusjonen brytes
opp ved at rektors posisjon er uavhengig av eieren. På lengre sikt er det mulig
å forestille seg at dette kan føre til konflikter og manglende tillit mellom styret
og eieren på den ene siden og rektor på den andre siden.

Hvis rektor skal ansettes av styret eller direkte av eieren 291 vil det være
av stor betydning at dette er en person som har innsikt i institusjonens aktiv-
iteter og tillit i fagmiljøene. Måter å sikre dette på er ved at fagmiljøene,
ansatte og studenter gir forslag på kandidater som styret eller eieren forholder
seg til, eller at fagmiljøene, ansatte og studenter godkjenner den som styret
ønsker å tilsette.

12.4.6 Behovet for en profesjonell administrasjon

Enten man velger en enhetlig styringsstruktur eller om man i større eller min-
dre grad skiller mellom styring av faglige og økonomisk/administrative for-
hold, trenger institusjonene en profesjonell ledelse og en velfungerende
administrasjon.

Det er mange grunner som tilsier at de fleste av institusjonens ledere,
både på rektornivå og ved de enkelte institutter og fagenheter, bør være men-
nesker med faglig autoritet og en viss administrativ erfaring.

Universitetene og høgskolene er imidlertid til dels store og komplekse
institusjoner som stiller store krav til innsikt i administrative, personalpoli-
tiske og økonomiske forhold. Ledelsen vil være avhengig av å ha en profes-
jonell stab med kompetanse innenfor organisasjonsutvikling, økonomistyring,
regnskap, personalsaker og forsknings- og utdanningspolitikk.

Universitets- og høgskoleadministrasjonens betydning har økt betydelig
de siste årene, ikke minst som en følge av den økte studenttilgangen og nye
arbeidsoppgaver. Behovet for studieveiledning har for eksempel økt sterkt.
Arbeidet for å forberede og avvikle eksamen og håndtere klagesaker er blitt
mer krevende, og det kreves mer arbeid for å finne forelesere, sensorer og
veiledere. Det høye studenttallet har også blitt fulgt av en stillingsvekst ved
institusjonene, noe som i seg selv gir en økning i de administrative oppgavene.

291.I Sverige oppnevnes rektor av regjeringen som vist over.
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Det synes imidlertid som om den relative veksten i antall høyere adminis-
trative årsverk er sterkere enn studentveksten. Dette kan skyldes at institus-
jonene parallelt også har møtt nye utfordringer på andre områder. Det har
vært hevdet at den økte satsingen på organisert forskerutdanning har gitt en
økning i det administrative arbeidet. Det samme gjelder den økte internasjo-
nale aktiviteten, ikke minst deltakelsen i EUs studentutvekslingsprogrammer
og rammeprogrammet for forskning. Det følger også administrative oppgaver
med den eksternt finansierte forskningsvirksomheten og myndighetenes krav
om rapportering.

NIFU påpeker i en studie at universitetene møter nye forventninger og for-
pliktelser som arbeidsgiver underlagt statlige regler for personal- og
arbeidsmiljøpolitikk. 292

Mot slutten av 1980-tallet og på 1990-tallet ble det økt oppmerksomhet
omkring styringen av offentlig virksomhet, og det ble innført nye styringsin-
strumenter som virksomhetsplanlegging, målstyring og evalueringer. 293 Den
nye politikk på dette feltet ser ut til å ha fått betydelige konsekvenser for de
sentrale personal- og organisasjonsavdelingene ved universitetene. Univer-
sitetene har fått større fullmakter i personalspørsmål, samtidig som det har
skjedd endringer i den statlige politikken på dette området som universitetene
har fulgt opp. NIFUs materiale tyder på at en virkning har vært et ønske om å
øke personaladministrasjonens profesjonalitet.

Selv om noe av økningen i de administrative oppgavene skyldes endringer
i den offentlige politikken på området, har mange av institusjonene stått rela-
tivt fritt når det gjelder implementeringen av de reformene det her dreier seg
om. Statens ønsker og pålegg skal tolkes og vurderes, og det er et langt spenn
mellom minimums- og maksimumsløsninger. Her spiller institusjonenes egne
holdninger og interesser en ikke ubetydelig rolle. NIFU påpeker at ikke alle
ytre forhold med administrative konsekvenser fremstår som krav. Ofte vil det
være snakk om forventninger og signaler som gir stort tolkningsrom. Mange
med tilknytning til sektoren hevder da også at institusjonene ikke har utnyttet
den friheten som allerede finnes i systemet godt nok.

På andre områder, som for eksempel rammeplanene for undervisningen
ved de statlige høgskolene, kan imidlertid den statlige styringen virke mer
detaljert og bindende. Evalueringen av høgskolereformen konkluderer for
eksempel med at erfaringene i høgskolene er at den økte muligheten til å fatte
vedtak innenfor vedtatte budsjettrammer i stor grad oppveies av sterkere sty-
ring fra departementet. Det hevdes her at økonomirapporteringen er blitt
sterkere og mer detaljert. Rammebudsjetteringen er preget av stadige
endringer og dermed uklarhet i hva rammene egentlig er. Oppdragsregle-
mentet har vært omfattende og detaljert. Mange av høgskolene opplever at de
sterkt lovregulerte tilsettingsprosedyrene er arbeidskrevende og at de hin-
drer fleksibilitet og omstilling. I evalueringen konkluderes det med at «i sum

292.Åse Gornitzka, Svein Kyvik, Ingvild Marheim Larsen: Byråkratisering av universitetene? 
Dokumentasjon og analyse av administrativ endring. NIFU rapport 3/96.

293.Se for eksempel St.meld.nr. 4 (1987-88)  Perspektiver og reformer i den økonomiske poli-
tikken, NOU 1989:5  En bedre organisert stat, NOU 1988:28  Med viten og vilje, St.meld.nr. 
40(1990-91)  Fra visjon til virke.
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er det en utbredt oppfatning ved høgskolene at innflytelse på egen virksomhet
er for sterkt begrenset.» 294

Det kan derfor synes som om institusjonenes handlingsrom vis a vis myn-
dighetene varierer på det økonomisk-administrative området. Mange ved uni-
versitetene kan oppleve at de har et større handlingsrom enn høgskolene, rett
og slett fordi de er langt større institusjoner med budsjetter som tillater større
fleksibilitet. Det er også mulig at universitetenes tradisjonelt sterke rolle som
frie akademiske institusjoner kan ha ført til at departementet i praksis behan-
dler dem annerledes enn mange av høgskolene.

Det er ikke gitt at en endring i omfanget av den statlige styringen vil føre
til en endring i den totale administrative arbeidsmengden, men en større fris-
tilling av institusjonene vil helt klart føre til endrede arbeidsoppgaver. Det vil
i seg selv gi behov for ny kompetanse. Omfanget av rapporteringene til depar-
tementet vil for eksempel kunne gå ned. På den andre siden må institusjonene
sikre seg gode rutiner for informasjonsflyt internt i organisasjonen.

På mange områder kan det som nevnt synes som om institusjonene har et
godt spillerom når det gjelder å velge administrative løsninger og strategier
for fagutvikling og samfunnskontakt. Et mindretall i utvalget har primært gått
inn for å utvide dette spillerommet og nedfelle friheten formelt i særskilte full-
makter. Institusjonene forblir da forvaltningsorganer og en del av staten (se
(Link til) kap 12 om organisering). En slik løsning vil blant annet føre til at alle
institusjonene vil bli underlagt såkalt nettobudsjettering, noe som vil gi større
frihet i ressursdisponeringene og incitament til å øke inntektssiden, men også
behov for nye interne styringsrutiner og behov for kompetanseheving - særlig
på økonomisiden.

Utvalgets flertall understreker blant annet behovet for en klar og gjennom-
siktig ansvarsdeling mellom staten og institusjonene og ønsker å organisere
institusjonene som egne rettssubjekter med grunnlag i særlov. En slik omor-
ganisering vil gi institusjonene en ny rettslig status, noe som vil gi et spesielt
opplæringsbehov i omdanningsfasen. Institusjonene vil blant annet følge
alminnelige regnskapsprinsipper og vil ta over personalansvaret for de
ansatte.

En økt vektlegging av eksterne inntekter og forholdet til randsonevirk-
somhetene vil også bidra til å forsterke behovet for en god administrasjon. Det
samme gjelder utvalgets forslag knyttet til endret gradsstruktur og moduliser-
ing av studiene. Her vil det måtte legges spesiell vekt på fakultets/avdeling-
snivåets ansvar for etablering og styring av studieløp.

12.5 Utvalgets vurderinger og forslag

12.5.1 Innledning

Når man vurderer systemer for ledelse og styring av kunnskapsorganisas-
joner som de statlige universitetene og høgskolene, er det nødvendig å ta hen-
syn til ulike - og ofte motstridende - hensyn.

I en vurdering av styringen og ledelsen av institusjonene må man blant
annet ta hensyn til beslutningsevne, ledelseskompetanse og økonomisk-

294.Svein Kyvik: Evaluering av høgskolereformen, sluttrapport, Norges forskningsråd 1999.



NOU 2000: 14
Kapittel 12 Frihet med ansvar 435
administrativ erfaring, fagmiljøenes autoritet, intern legitimitet og
medbestemmelse samt ekstern legitimitet og deltagelse fra samfunnet i styrin-
gen av institusjonene.

Man må også foreta en avveining mellom hvilke forhold som bør reguleres
gjennom lover og forskrifter og hvilke forhold som bør overlates til institus-
jonenes egne vurderinger. Variasjonene i institusjonenes størrelse og fagsam-
mensetning tilsier at man bør være tilbakeholden med å fastlegge en bestemt
intern styringsmodell som gjøres gjeldende for samtlige universiteter og høg-
skoler. Utvalget ønsker derfor å gi institusjonene stor grad av frihet til selv å
velge løsninger for styring og ledelse.

På det overordnede nivå for styring og ledelse vil det likevel være behov
for en felles modell som forplikter institusjonene i forhold til samfunnets delt-
agelse i styring av institusjonene, hensyn til legitimitet i forhold til fagmiljøene
og medbestemmelse. Det er viktig å sikre institusjonene en klar og tydelig
ledelse. Samtidig må man ivareta fagmiljøenes tradisjoner for faglig selvstyre.
Universitetene og høgskolene er særegne institusjoner, og det vil være et
feilgrep å innføre organisasjonsmodeller som ikke underbygger fagmiljøenes
faglige frihet og autoritet.

Den sterkt fagbaserte formelle organisering (fagenheter, avdelinger, insti-
tutter og fakulteter) kan likeledes utgjøre et hinder for institusjonenes evne til
å ta opp nye problemstillinger av mer tverrfaglig karakter. Dilemmaet blir ikke
mindre ved at de samme faggruppenes kompetanse utgjør en nødvendig forut-
setning for å kunne sette denne type tverrfaglige problemstillinger på dagsor-
den på en forsvarlig måte.

Sett fra institusjonens sentrale styringsnivås side, er det også klart at
fakultetsinndelingen kan utgjøre interne «skott» der samhandling på tvers ofte
blir et problem. Dette kan gjelde i undervisnings- så vel som i forskningssam-
menheng , og trolig i økende grad etter som mer tverrfaglig orienterte prob-
lemstillinger kommer på dagsorden. Omfanget og karakteren av denne type
problemer vil selvsagt variere med institusjonenes størrelse og kompleksitet -
og vil også ha sammenheng med institusjonenes interne kultur og tradisjoner

Institusjonenes «delte ledelse» kan også i enkelte situasjoner fremstå som
et styringsproblem innad ved institusjonene. Denne delte ledelse har sitt
utgangspunkt i arbeidsdelingen mellom på den ene side rektor som den
faglige lederrolle og styrets leder, og på den andre side universitets/høgskole-
direktør som den administrativt ansvarlige for institusjonenes drift. Dette skil-
let finner en i neste omgang institusjonalisert gjennom valgte faglige lederrol-
ler som dekan og instituttledere på de respektive nivåer, samt en administrativ
linjeorganisasjon fra administrerende direktør via fakultets- (eller avdelings-)
direktør på fakultetsnivå til kontorsjef på instituttnivå. Mens den administra-
tive linjeorganisasjonen henter sin formelle autoritet fra administrerende
direktørs lovfestede ansvar, bygger den faglige ledelse sin autoritet fra den
representative valgforsamling de utgår fra. For at en delt ledelse skal fungere
godt, er det viktig at det er gode samarbeidsrelasjoner og en avklart rolle-
forståelse.
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12.5.2 Styring og ledelse på institusjonsnivå

Generelt
Utvalget mener det er av sentral betydning at de ulike hensynene vist til i
12.5.1 blir reflektert i den overordnede styringen av institusjonene.

Samfunnets medvirkning i styringen av universiteter og høgskoler kom-
mer til uttrykk ved at medlemmer i styrene oppnevnes av departementet. Når
institusjonene fristilles i den grad som både flertall og mindretall til tross for
forskjellige konkrete løsninger, foreslår, vil det være rimelig at disse utgjør et
flertall. Dermed vil styret også representere de offentlige interesser og sikre
samfunnets synspunkter og behov. Institusjonene får på denne måten også
verdifulle kontakter for sin videre utvikling. Ved at styret tilsetter den øverste
ledelsen ved institusjonene sikrer man også at ledelsen har den nødvendig
legitimitet i forhold til departementet.

Kravet til faglig legitimitet og autoritet kan blant annet sikres gjennom
etablering av kollegiale organ på overordnet nivå. I tillegg vil de faglige ansatte
kunne velge representanter til styret. Rektor vil være øverste leder ved de
høgre utdanningsinstitusjonene, og det vil være av stor betydning at denne
har tillit i institusjonenes fagmiljøer. Prosedyrene for rekruttering og anset-
telse av rektor bør være med på å sikre en slik faglig legitimitet.

Krav til beslutningsevne og ledelseskompetanse må stilles til både styrene og
ledelse ved institusjonene. For den øverste ledelsen av institusjonene vil krav
til kompetanse være av overordnet betydning. Samtidig må den øverste
ledelsen ha tillit i både i institusjonens fagmiljø og i styret. Ledelsen må sikres
en stab med god og relevant økonomisk og administrativ kompetanse. Økt
delegasjon av myndighet vil her stille større krav til institusjonen.

Kravet til medbestemmelse bør ha like stor betydning og ha en like stor
plass i styringen av institusjonene som det har i dag. Studentene og de ansatte
bør som nå være representert i de styrende organ ved institusjonene, og ha
mulighet til å delta i nominasjonen av institusjonens ledere.

En hovedbegrunnelsen for økt deltakelse fra samfunnets side er institus-
jonens behov for ekstern støtte og legitimitet. Fellesskapet skal sikre institus-
jonenes økonomi og rammebetingelser . Da må staten sikre at samfunnet tar
ansvar og har innflytelse på styringen av institusjonene. Valget av særlovsel-
skap eller uavhengig forvaltningsorgan som tilknytningsform har ikke noen
entydig konsekvens for hvilken intern styringsmodell man bør velge. Men
den formelt større grad av uavhengighet som status som eget rettssubjekt
medfører, kan være et argument for at samfunnet bør få en større medvirkning
i den overordnete styringen av institusjonene.

Et mindretall av utvalgets medlemmer bestående av Brautaset, Kjenndalen,
Rommetveit, Karlsen Seim og Valla vil understreke at deres standpunkt om å
gå inn for at de høgre utdanningsinstitusjonene fortsatt får en status som et
uavhengig forvaltningsorgan ikke gir noe entydig svar på spørsmål som knyt-
ter seg til den interne styringsform ved institusjonene. Utgangspunktet for
institusjonenes interne organisering må først og fremst søkes knyttet til en
avveining mellom behovet for faglig legitimitet og uavhengighet på den ene
side og økte krav til felles opptreden og institusjonell beslutningsdyktighet på
den annen side. Samtidig vil det være avgjørende at institusjonene bygger opp
støtte og legitimitet fra det øvrige samfunn.
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Styresammensetning
Utvalget mener at samfunnets medvirkning i styring av institusjonene bør
komme til uttrykk ved at et flertall av styrets representanter utpekes av depar-
tementet. Staten bør her bestrebe seg på å utpeke personer med tillit i institus-
jonenes fagmiljø, som har en kompetanse og en erfaring som vil være av nytte
i styringen av institusjonen og som eventuelt er tilknyttet miljøer og institus-
joner som kan være av betydning for institusjonen. Slik kan man forsterke
institusjonenes samfunnsmessige posisjon, og samtidig sikre institusjonenes
tilknytning til det omkringliggende samfunn som institusjonene er en del av.
Ved at et flertall av styrets representanter oppnevnes av departementet kan
institusjonene også tilføres mer variert kompetanse i ledelsen av institusjonen,
og kapasitet til å fatte krevende beslutninger og gjennomføre vanskelige
omstillinger. Institusjonene må selv ha forslagsrett til oppnevning av slike rep-
resentanter.

Opprettelse av et faglig kollegium
Et flertall av styrets representanter har normalt vært valgt av de ansatte og stu-
dentene ved institusjonen. De vitenskapelig ansatte har alene eller sammen
med studentene hatt flertall i styret. Denne ordningen har vært betraktet som
en garanti for de ansattes faglige autonomi; innholdet i undervisningen og for-
skningen skal ikke kunne underlegges politisk styring. Utvalget mener det er
viktig å sikre at det ikke kan reises tvil om forskningens frihet og fagmiljøenes
rett til å bestemme innholdet i undervisningen.

Et flertall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Bjelde,
Kvam, Kjelstrup, Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Karlsen Seim, Skøn-
berg, Strand, Sørensen og Aasland mener at det faglige innhold i virksomheten
er et kollegialt anvar. Det bør derfor opprettes et faglig kollegium med sær-
skilt ansvar i faglige spørsmål. Dette kollegiet bør utgjøres av dekaner/avdel-
ingsledere, samt representanter for studentene og de teknisk/administrativt
ansatte.

Stemmeforklaring fra Turid Karlsen Seim:
«Det faglige kollegium er foreslått tillagt et særskilt faglig ansvar. Dette

markerer den nødvendige akademiske frihet og må kunne utøves som et
selvstendig faglig skjønn. Det må derfor få en juridisk forankring tilsvarende
den begrensning i departementets instruksmyndighet som dagens lov hjem-
ler.

Et faglig kollegium sammensatt av samtlige dekaner/avdelingstyrere
samt representanter for andre ansatte og studenter, skal ivareta både et kolle-
gialt og et demokratisk representativt hensyn. Derfor er det etter dette
medlems vurdering avgjørende at dekaner/avdelingstyrere er faglig ansatte
ved institusjonen og utsees ved valg på fakultetene/avdelingene. Dermed
sikres også en kollegial og demokratisk basis for den eksklusive nominasjon-
srett som dette faglige organet bør ha overfor styret når det gjelder ansettelse
av rektor.

Forslaget om et faglig kollegium sammensatt på denne måte, vil gjøre den
praksis som i dag er etablert ved flere institusjoner der ledelsen ved siden av
de lovlig hjemlede styringsorganer også har faste, men uformelle dekan-
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møter, overflødig. Det viktige behov for beslutningskontakt styringsnivåene
imellom som disse møtene har vært uttrykk for, vil stedet ivaretas av et kolle-
gialt og representativt organ hvis virksomhet er regulert på ordinær vis.

Av samme grunn bør rektor lede det faglige kollegium.»
Et mindretall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Brau-

taset, Kjenndalen, Rommetveit, Valla og Aamodtmener institusjonene bør
kunne opprette et eller flere kollegiale organ på overordnet nivå. Dette eller
disse organ skal gi råd til styret i strategiske og faglige saker og kan etter sty-
rets bestemmelse også gis selvstendig vedtaksrett. Mindretallet forutsetter at
avdelingslederne (dekaner/prodekaner) inngår i dette/disse organ. Det er
lagt til grunn at å innføre et formelt skille i ansvar og oppgaver basert på en
inndeling i henholdsvis faglige og økonomisk/administrative spørsmål, vil
kunne føre til uklarheter og kompetansestrid. Det forutsettes at det/de kolle-
giale organ har en rådgivende funksjon og også kan gis selvstendig vedtak-
srett i aktuelle saker, for eksempel knyttet til forsknings- og /eller undervisn-
ings-strategiske spørsmål. Disse (dette) utvalg kan også tillegges delegert
myndighet innen nærmere avgrensete områder dersom styret ser behov for
en ytterligere arbeidsdeling institusjoner.

Når rektor ikke er medlem av styret bør rektor heller ikke være medlem
av evt. underutvalg med formelt delegerte fullmakter når hun eller han samti-
dig skal være den øverste ansvarlige for saksforberedelse, og være den som
fremlegger saker for slike organ. Rektor - eller rektors representant - vil som
i dag ha møte, tale og forslagsrett i samtlige interne organer.

Representasjon fra studenter og ansatte
De høgre utdanningsinstitusjonene er akademiske fellesskap der forskning
og utdanning hører nært sammen, og der studentene og de vitenskapelig
ansatte utgjør et faglig fellesskap. Studentdemokratiet har lang tradisjon i
dette landet, og det kan ikke være noen tvil om at studentenes medvirkning
har vært av stor betydning for demokratiseringen av institusjonene og
utviklingen av norsk høgre utdanning.

Den enkelte student har rett til å delta aktivt i lærings- og beslutningspros-
esser ved institusjonen. Studentene må gis ansvar for egen læring og selv ta
dette ansvaret alvorlig. Studentene er dessuten de viktigste brukerne av insti-
tusjonenes ressurser av de ansattes tid og kunnskap, biblioteker og annen
infrastruktur. De har klare forventninger og meninger om sitt eget
læringsmiljø og må gis en reell medbestemmelse. En slik medbestemmelse
kan være med på å sikre dem en sterkere tilhørighet til institusjonen. Univer-
sitetene og høgskolenes ledelse og styrende organer vil på sin side kunne ha
stor nytte av studentenes kunnskaper om egne og andres behov for utdan-
ning. Dette er gjerne mennesker som er genuint opptatt av institusjonens
kvalitet.

Utvalget menerderfor at studentene fortsatt bør ha en naturlig plass i
utviklingen av fagmiljøene og institusjonene, og skal være representert i sty-
rende organ på alle nivå ved institusjonene. Studentrepresentantene bør vel-
ges av studentene.

De teknisk-administrativt ansatte er med på å legge forholdene til rette for
all virksomhet ved institusjonene, og deres faglige kompetanse er av
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avgjørende betydning for institusjonenes utvikling. De teknisk-administrativt
ansatte har også kunnskap og erfaringer som de besluttende organene på
institusjonene kan dra stor nytte av. Utvalget mener derfor at de teknisk-
administrativt ansatte fortsatt skal ha plass i de styrende organ ved institus-
jonene.

Rektor
Utvalget mener at rektor skal være den øverste leder av de høgre utdan-
ningsinstitusjonene, og også være ansvarlig for drift av institusjonen. Det
følger av dette at rektor er ansvarlig overfor styret ved institusjonen, som er
øverste besluttende organ. Dette ansvarsforholdet må klargjøres i lovverket.

Rektor er ansvarlig for å forberede saker og fremmer forslag for styret.
Rektors ansvar for institusjonens drift gjør at denne ikke bør være medlem av
styret. Likevel bør rektor ha møte og talerett i styret. Det er av stor betydning
at rektor kan holdes ansvarlig overfor styret for driften av institusjonen, slik at
styrets autoritet ikke blir omstridt. Ved valg av rektor kan dette ansvarsforhol-
det bli uklart, og rektor bør derfor være ansatt av styret

Rektor vil som nå være institusjonens fremste representant utad og i kon-
traktsmessige forhold være den som forplikter institusjonen juridisk.

Utvalgets flertall bestående av Bjelde, Kvam, Karlsen Seim, Kjelstrup,
Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland vil
påpeke at det er av stor betydning at rektor har tillit i institusjonenes fagmiljø.
Slik det er vanlig i mange land, jf. 12.4, bør rektor ha bred erfaring fra viten-
skapelig arbeid. Rektor er talsperson for institusjonen i kraft av sitt lederskap.
Rektors autoritet vil være grunnet i dennes nære tilknytning til institusjonens
fagmiljøer og ansatte. I tråd med dette bør det være en nær tilknytning mellom
det faglige kollegium og rektor. Rektor bør lede kollegiet. Slik vil det også
være rektors sentrale rådgivende organ. I og med at rektor vil lede det faglige
kollegium, vil rektor som saksforbereder for styret også formidle videre hold-
ninger og råd fra institusjonens ansatte, studenter og fagmiljøer.

Et annet flertall bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup, Magga, Danbolt
Mjøs, Norman, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland, foreslår at styret
får i oppgave å foreslå og ansette rektor, men at styrets forslag må godkjennes
av det faglige kollegium.

Dette flertall mener også at institusjonene selv bør ha stor grad av frihet
når det gjelder den øvrige sammensetning av ledelsen av institusjonene. Disse
ser det som en nærliggende løsning at rektor som institusjonens daglige leder
er overordnet en administrativ ledelse bestående av høgskole- eller univer-
sitetsdirektør, og bistås av en prorektor i den faglige ledelsen av institusjonen.

Utvalgets mindretall Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen, Rommetveit,
Valla og Aamodt  vil at et faglig kollegium alene skal nominere rektorkandi-
dater overfor styret som så ansetter rektor. En slik ordning vil gi kollegiet reell
innflytelse på valg av rektor. Styret skal være forpliktet til å ansette en av de
nominerte kandidater. Prorektor(er) kan nomineres på tilsvarende vis. Insti-
tusjonene bør kunne ha anledning til til å nominere personer som i utgang-
spunktet ikke ansatt ved institusjonen, dersom de finner det formålstjenlig.
Ansettelsesperioden bør være noe lengre enn i dag. Dette mindretallet under-
streker i et eget forslag at rektor er ansvarlig overfor styret, representerer
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institusjonen utad og sammen med en eller to prorektorer og direktør utgjør
den daglige ledelsen ved institusjonen. Administrerende direktør - som vil
være rektors nærmeste medarbeider i administrative spørsmål og som på rek-
tors vegne vil være den daglige leder av institusjonens administrative gjøremål
- ansettes av styret på de vilkår som styret fastsetter. Det samme vil være til-
felle ved ansettelse av assisterende direktør ved de av institusjonene som
finner en slik stilling nødvendig.

Utvalgsmedlem Brautaset mener at rektor bør utnevnes av departementet
for de statlige høgre utdanningsinstitusjonene etter nominasjon fra et faglig
kollegium og forslag fra styret, på samme måte som for svenske høgre utdan-
ningsinstitusjoner.
12.5.3 Styring og ledelse på lavere nivå

Utvalget har i hovedsak begrenset seg til å beskrive de sentrale styringsor-
ganene ved institusjonene. Dette innebærer ikke et ønske om å sentralisere
beslutningsmyndigheten. Utvalget mener tvert om at det i stor grad bør
delegeres myndighet til de lavere nivåer i organisasjonen. Grunnlaget for insti-
tusjonenes virksomhet er den faglige aktivitet i grunnenhetene - enten disse
er institutter, fagenheter eller forskningsgrupper. Ledelse på dette nivået er
derfor spesielt viktig - men også problematisk i dagens kunnskapsinstitus-
joner. Økte krav til utnyttelse av kostbar infrastruktur i mange fag, økte krav
til utnyttelse av personalets kompetanse innen et mer sammensatt sett av
arbeidsoppgaver og økte krav til kvalitet i undervisning og forskning, er alle
faktorer som her gjør seg gjeldende.

Behovet for en bedre utnyttelse av enhetenes samlede ressurser gjør at
grunnenhetene blir stilt overfor krav om sterkere samordning av personalets
innsats. Kravene til denne type ledelse på grunnenhetnivå vil likevel kunne
variere avhengig av det aktuelle fagområde som enheten omfatter.

Gjennom pågående omstillingsarbeid, bør det stimuleres til ytterligere
forsøksvirksomhet for å styrke ledelsesfunksjonen på dette nivå. I praksis vil
dette ikke være ulikt dagens situasjon der institusjonene har stor frihet til å
fastsette styringsordninger for dette nivået - men i for liten grad har gjort bruk
av denne muligheten.

Spesielt ved universitetene og de større høgskolene er det i dag en økende
oppmerksomhet mot lederfunksjonen på instituttnivået. Problemstillingen er
knyttet til hvilke type tiltak som kan forenkle den daglige drift ved instituttene,
og der en samtidig i større grad kan ivareta en tydeligere lederfunksjon ikke
minst knyttet til personaladministrative oppgaver. Ressursutnyttelse, konflik-
thåndtering og personalledelse blir sentrale oppgaver. For å møte disse krav
blir derfor instituttlederrollen søkt styrket og gjort mer attraktiv gjennom
ulike typer tiltak.

Tilsvarende resonnement kan også gjøres gjeldene for avdelings- eller
fakultetsnivået. Dekanrollen er en tydeligere faglig leder ikke minst gjennom
den større myndighet som fakultetene i dag har i økonomiske og faglige
spørsmål. Fakultetenes rolle som undervisnings- og eller forskningsorgan-
isasjon er imidlertid på mange måter uklar i forholdet mellom instituttene på
den ene siden og de sentrale nivåer på den andre siden. En følge av utvalgets
forslag til endringer i gradsstruktur og til styrking av undervisningskvaliteten
vil trolig være at fakultets- eller avdelingsnivået vil få en øket betydning når det
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gjelder organisering av «undervisningsløp» og i undervisningsadministrative
sammenhenger.

På avdelingsnivå vil en viktig side av styring og ledelse være samordning
på tvers av faggrenser. Dette bør skje ut fra en god forståelse med fagenes
innhold, og de utviklingsmuligheter og behov fagmiljøene har. Det vil av
denne grunn være behov for å ha ledere og styrer som både har innsikt og tillit
i fagmiljøene.

Utvalget ser at det både er problemer og verdifulle sider ved ordninger
hvor ledere og styrende organ på avdelings- og instituttnivå velges.

Utvalgets flertall bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup, Magga, Danbolt
Mjøs, Norman, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen, Amodt og Aaslandmener at
det her bør være opp til institusjonene selv å fastsette ordninger for rekrutter-
ing av ledere av avdelinger og institutter. I tillegg bør det være opp til institus-
jonene selv å avgjøre om de ønsker styrende organ på disse nivåene. På denne
måten gis institusjonene selv mulighet til å etablere organisatoriske løsninger
som passer med størrelse og sammensetning av institusjonens fagmiljøer.

Et mindretall bestående av Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen og Rom-
metveitmener at ledere på grunn- og avdelingsnivå fortrinnsvis bør velges
blant vitenskapelige ansatte som nå. De må alternativt kunne tilsettes av styret
i tilfeller hvor dette anses mest hensiktsmessig.

Utvalgets medlem Karlsen Seim viser til dette medlems stemmeforklaring
til avsnittet om det faglige kollegium.

12.5.4 Opprettholdelse av nåværende styreordning på overordnet nivå

Et mindretall i utvalget, Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen, Rommetevit og
Valla er av den oppfatning at det ikke er gitt at samtlige institusjoner bør
underlegges de samme krav til intern styringsstruktur og ledelsesform. Dertil
er variasjonen i oppgaver, størrelse og innebygget kompleksitet for stor. De
kan heller ikke se at eventuelle endringer i institusjonenes juridiske status
med nødvendighet medfører krav om andre interne styringsformer. Disse
medlemmer mener derfor det bør åpnes adgang for at dagens styringsordning
med noen modifikasjoner kan opprettholdes så fremt departementet gir sær-
skilt godkjennelse. Innen rammen av dagens modell kan det likevel vurderes
å øke antallet eksterne styremedlemmer som representerer andre sam-
funnsinteresser og dermed kan bidra til en sterkere integrasjon av univer-
sitetene og høgskolene med andre samfunnsinstitusjoner. Som nå forutsettes
disse styremedlemmene oppnevnt av departementet, men etter forslag fra
institusjonene selv.

Ved denne modellen kan rektor velges som nå, og være styrets leder. Der-
som dagens formelt «delte» ledelse representert ved rektor og direktør blir
oppfattet som å skape uklare ansvarsforhold innad i institusjonene, bør myn-
dighets- og ansvarsforhold her kunne klargjøres og rektorrollen gis en sterk-
ere formell posisjon også i forhold til den daglige virksomhet. Avgjørende for
at slike endringer skal kunne bidra til å opprettholde og helst styrke institus-
jonenes handlekraft, vil imidlertid være at en ivaretar behovet for en klar ans-
vars- og myndighetslinje innad i organisasjonen..

Det bør fortsatt hjemles adgang til forsøksordninger. Med den store vari-
asjonsbredde vi finner i de institusjonene som dagens lov omfatter, vil det
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være naturlig om en åpner opp for større grad av tilpasning til lokale forhold
og de forskjellige målsettinger som institusjonene er satt til å ivareta.

Også en modifisert versjon av dagens interne styringsordning basert på
internt styreflertall vil forutsette mindre endringer av dagens lovtekst.
12.5.5 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til ledelse og styring
i institusjonene fremmer utvalget følgende forslag:

Om styret:
Utvalget foreslår:
– Styret skal ha 11 medlemmer, hvorav seks ikke kan være ansatt ved eller

tilknyttet institusjonen. Departementet oppnevner flertallet av styrets
medlemmer. Representantene for de ansatte og studentene velges av og
blant disse. De faglige ansatte velger to representanter, de teknisk-admin-
istrativt ansatte en og studentene to representanter.

– Departementet utpeker styreleder og nestleder.
– Styret har et hovedansvar for den langsiktige utviklingen av institusjonen

og har ansvar for strategiske og økonomisk- administrative spørsmål ved
institusjonen.

Om rektor
Et flertall av utvalgets medlemmer bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup,
Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Strand, Sørensen og Aasland foreslår:
– Rektor er institusjonens daglige leder og er ansvarlig overfor styret. Rek-

tor er ikke medlem av styret, men er saksforbereder for styret og har
forslags-, møte- og talerett i styret. Rektor er leder av det faglige kol-
legium.

Utvalgets medlemmer Brautaset, Kjenndalen, Rommetveit, Karlsen Seim, Skøn-
berg, Valla og Aamodt foreslår:
– Rektor er ansvarlig overfor styret og representerer institusjonen utad.

Rektor er institusjonens øverste leder og utgjør sammen med en eller to
prorektorer og direktør den daglige ledelsen av institusjonen. Rektor forb-
ereder saker overfor styret.

Et flertall av utvalgets medlemmer, bestående av Bjelde, Kvam, Kjelstrup,
Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland,
foreslår:
– Styret legger fram forslag til kandidat til rektorstillingen overfor det

faglige kollegium for godkjenning. Styret ansetter etter dette rektor.

Et mindretall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Kjenndalen,
Rommetveit, Karlsen Seim og Aamodt foreslår:
– Et faglig kollegium alene nominerer kandidater til rektorstillingen overfor

styret, som så ansetter rektor.

Utvalgets medlem Brautaset foreslår:
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– Rektor bør utnevnes av departementet etter nominasjon fra det faglige kol-
legium og forslag fra styret

Om det faglige kollegium
Et flertall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Bjelde, Kvam,
Kjelstrup, Magga, Danbolt Mjøs, Norman, Rygg, Karlsen Seim, Skønberg,
Strand, Sørensen og Aasland foreslår:
– Institusjonene skal ha et faglig kollegium med et særskilt ansvar i faglige

spørsmål. Det faglige kollegium bør utgjøres av dekaner/avdelingsledere
samt representanter for studenter og for de teknisk/administrative
ansatte.

Et mindretall av utvalgets medlemmer, bestående av medlemmene Brautaset,
Kjenndalen, Rommetveit, Valla og Aamodt foreslår:
– Institusjonene forutsettes å opprette et eller flere kollegiale organ på over-

ordnet nivå. Dette/disse organ gir råd i strategiske og faglige saker til sty-
ret, og kan etter styrets bestemmelse også gis selvstendig vedtaksrett.
Avdelingsledere (dekaner/prodekaner) forutsettes å inngå i dette/disse
organ.

Om grunn- og avdelingsnivå
Utvalget foreslår:
– Institusjonene fastsetter selv regler for sammensetning av styrende organ

på grunn- og avdelingsnivå.
– Studentene skal ha minst to medlemmer i alle kollegiale organ som tilde-

les beslutningsmyndighet, med mindre det delegerende organ enstem-
mig bestemmer noe annet.

– Utvalget vil understreke betydningen av ledelse av avdelinger/ fakulteter
og institutter, og ser institusjonenes arbeid med å gjøre lederrollen mer
attraktiv og å gi større muligheter for å utøve lederrollen, som viktig.

Utvalgsmedlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen og Rommetveit
foreslår:
– Ledere på grunn- og avdelingsnivå bør fortrinnsvis velges blant viten-

skapelige ansatte som nå, eller alternativt kunne tilsettes av styret i tilfeller
hvor dette er mest hensiktsmessig.

Subsidiært
Vil utvalgsmedlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen, Rommetveit og
Valla foreslå:
– Under forutsetning av at institusjonene organiseres som forvaltningsor-

gan med særskilte og utvidede fullmakter, vil det etter disse
medlemmenes mening også være en mulig løsning å beholde hovedprin-
sippet i dagens styringsordning. Dette kan kombineres med flere eksterne
styrerepresentanter enn det som i dag er vanlig praksis. Disse
medlemmene vil derfor foreslå at denne muligheten kan opprettholdes for
de institusjonene som ønsker det, og etter særskilt godkjenning fra depar-
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tementet.

Utvalgets medlemmer Brautaset og Kjenndalen foreslår:
– Man bør ta seg tid til å utprøve og høste erfaring med nye styringsord-

ninger før man generelt innfører ny ordning for alle institusjonene.
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Kapittel 13   
Finansiering av høgre utdanning og forskning

13.1 Gjeldende system for finansiering av universiteter og høgskoler

13.1.1 Generelt

De økonomiske rammene for universiteter og høgskoler fastlegges ved
behandlingen av statsbudsjettet hvert år. Stortinget bevilger midler til univer-
siteter og høgskoler innenfor programkategori 07.60 Høgre utdanning. De
statlige høgskolene, de private høgskolene og de statlige kunsthøgskolene
blir tildelt midler på samlekapitler, mens universiteter og vitenskapelige høg-
skoler tildeles midler over egne kapitler. I tillegg avsettes det noe driftsmidler
sentralt i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som dekker ulike
fellestiltak for universiteter og høgskoler. I tillegg til midler som blir bevilget
over institusjonenes kapitler i statsbudsjettet, mottar de høgre utdanningsin-
stitusjonene i varierende grad midler fra diverse eksterne kilder.

Tildelingene til de statlige utdanningsinstitusjonene følger rammefordel-
ingsprinsippet. Gjennom prinsippet om rammebudsjettering er universiteter
og høgskoler gitt utstrakt selvstyre i disponeringen av budsjettmidler innenfor
den rammen av krav til virksomhetene som blir definert av Stortinget og
departementet gjennom blant annet bevilgninger, resultatmål og andre pålegg
i budsjettet. Det innebærer at institusjonene, innenfor de begrensningene som
gjeldende regelverk setter, har frihet til å foreta interne omdisponeringer uten
å ta det opp i forhold til departementet.
13.1.2 Beregningsgrunnlaget - studenten som kostnadsbærer

Bevilgningen over statsbudsjettet til universiteter og høgskoler er delvis
basert på historiske størrelser. Antall stillinger innenfor de ulike gruppene
(vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte) var før studentveks-
ten satte inn på slutten av 1980-tallet hovednøkkelen ved budsjettfordelingen,
og det var Stortinget som avgjorde antallet stillinger innenfor ulike kategorier.
Veksten i budsjettet fra ett år til et annet var avhengig av stillingsvekst, der
antall stillinger vanligvis fulgte studenttallet.

På slutten av 1980-tallet begynte den studentveksten som fortsatte til midt
på 1990-tallet. Universitetene valgte derfor å regulere opptaket av studenter
ved alle fakultetene. Med den store studenttilstrømningen førte dette til at
regjeringen besluttet å øke universitetenes budsjetter. Det ble blant annet bev-
ilget midler til opprettelsen av nye studieplasser i forbindelse med ulike sys-
selsettingstiltak/pakker i denne perioden. Samtidig ble budsjettmodellen lagt
om, slik at budsjettene ble økt i takt med nye studieplasser og ikke med nye
stillinger. Bevilgningens størrelse kan imidlertid ha ført til en realnedgang i
utgift per student i perioden. 295

295.For en drøfting av utviklingen i utgift per student ved universitetene og de statlige høg-
skolene vises det til St.meld. nr. 26 (1998-99) Økonomien i høgskolesektoren.
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I statsbudsjettet fastsettes det totale måltallet for hvor mange studenter
hver institusjon skal gi undervisning til. Måltallet er det antall studenter som
en institusjon er pålagt å gi undervisning til, som forutsetning for budsjettets
størrelse. Studentmåltallet er å betrakte som et minimumstall. Institusjonene
har full anledning til å ta opp flere studenter enn det studentmåltallet tilsier,
uten at dette blir opphav til ekstrabevilgning.

Et system med studenten som kostnadsbærer forutsetter at endringer i all
aktivitet ved institusjonene i hovedsak følger studenttallet. Innenfor grunnbev-
ilgningen til institusjonene skal sentrale funksjoner som undervisning, forskn-
ing, administrasjon, bibliotek, IT-tjenester, drift av bygninger for institusjoner
utenfor husleieordningen (gjelder universitetene, som forvalter sine egne
bygg) med mer dekkes.

I forbindelse med fordeling av budsjettmidler til nye studieplasser ved de
statlige høgskolene har departementet fram til 1997 foretatt en differensiering
ut fra hvilke fagområder studieplassene er opprettet innenfor. Etter 1997 er
nye studieplasser tildelt med en felles sats for lavere grad og en felles sats for
høyere grad. Tildelingene har likevel fulgt rammefordelingsprinsippet.
13.1.3 Mål- og resultatstyring i universitets- og høgskolesektoren

I de senere årene er det blitt fokusert sterkere på mål- og resultatoppfyllelse
også i universitets- og høgskolesektoren. Fra 1992 er det innført tiltak med
sikte på å bedre studiegjennomføringen ved de høgre utdanningsinstitus-
jonene, se St.prp. nr. 1 (1991-92). Virkemidlene er av to typer: en stykkpris per
uteksaminerte kandidat og en tildeling på grunnlag av antall avlagte vekttall.

Tildelinger på bakgrunn av avlagte vekttall
Ordningen med omfordeling av midler mellom universitetene på bakgrunn av
avlagte vekttall ble innført i 1992. Det har vært en gradvis utvidelse av
omfanget i forhold til både beløp og fag som inngår i ordningen. Studier ved
tidligere NTH ble inkludert fra 1998, og med denne utvidelsen inkluderer ord-
ningen alle studier med unntak av ex.phil. og doktorgradsstudier.

Intensjonen bak ordningen er at institusjonene skal stimuleres til å forbe-
dre studiegjennomstrømningen der det er størst mulighet for forbedring, med
vekt på høyere nivå, slik at en størst mulig andel av studentene gjennomfører
studiene på normert tid. Dette blir forsøkt oppnådd ved at den «prisen» som
betales per vekttall, er differensiert mellom høyere og lavere nivå.

Den rent praktiske gjennomføringen skjer ved at det først holdes unna et
beløp i budsjettrammen til de fire institusjonene samlet, og at disse midlene
deretter fordeles på nytt mellom de samme institusjonene ut fra antall avlagte
vekttall ved institusjonen to år tidligere. Den totale budsjettrammen til de fire
universitetene er altså ikke forandret som følge av denne ordningen, men det
er i stedet innført et system for  omfordeling mellom institusjonene. 296

296.Ved fordeling av stimuleringsmidlene er det lagt inn ulik vekting av studiene. Profesjons-
studier er gitt vekten 1, lavere grads studier er gitt vekten 1,5, og studier på høgre grads 
nivå er gitt vekten 3. Vektingen av ulike studier har stor betydning for fordeling av 
midlene.



NOU 2000: 14
Kapittel 13 Frihet med ansvar 447
Kilde: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

I forbindelse med statsbudsjettet for 1999 skriver komiteens flertall at
fordelingen av vekttallspotten kan gi en skjev fordeling mellom universitetene
siden profesjonsstudiene gir mindre uttelling enn andre fag. 297 Flertallet ber
departementet vurdere denne ordningen og komme tilbake til eventuelle
endringer.

Vektingen over er videreført i 2000 på bakgrunn av at ordningen skal
stimulere til bedret gjennomstrømning på studier som har lavest antall avlagte
vekttall per student.

Tildelinger på bakgrunn av antall hovedfagskandidater og avlagte doktorgrader
For å stimulere til økt gjennomføring i hovedfags- og doktorgradsstudiene blir
universitetene og de vitenskapelige høgskolene tildelt 10 000 kroner per utek-
saminert hovedfagskandidat, 20 000 kroner per uteksaminert mannlig doktor-
gradskandidat og 30 000 kroner per uteksaminert kvinnelig doktorgradskan-
didat.

Resultatbaserte tildelinger til statlige høgskoler
I begrenset omfang er det også gitt resultatbaserte tildelinger til de statlige
høgskolene på grunnlag av uteksaminerte kandidater innenfor allmennlærer-
og sykepleierutdanningene. I St.prp. nr. 1 (1999-2000) varslet departementet
at det vil arbeide med ulike modeller for etablering av tildelinger på grunnlag
av avlagte vekttall også for de statlige høgskolene, med sikte på at det vil være
aktuelt å innføre dette fra og med budsjettet for 2001.
13.1.4 Midler til vitenskapelig utstyr og bygninger

Bevilgninger til investeringer bestemmes separat i de årlige budsjettbehan-
dlingene, og omfatter vitenskapelig utstyr og vedlikehold av bygg. Midlene
stilles til rådighet på investeringsposten i institusjonenes budsjettkapitler.

Bevilgningene til vitenskapelig utstyr er dels knyttet til utrustning av nye
bygg og dels til ordinære utstyrsbevilgninger. I tillegg gis det et engangsbeløp
til utstyr i forbindelse med oppretting av nye studieplasser. Bevilgningene til
utstyr for enkelte institusjoner viser store variasjoner over tid. Dette skyldes i
hovedsak ulike investeringsbehov grunnet ferdigstillelse av nybygg og
liknende. Institusjonene dekker en større del av utstyrsanskaffelser over drift-
sbudsjettet og med midler fra eksterne kilder, herunder Norges forskning-
sråd.

Tabell 13.1: Størrelse på vekttallspotten (i mill. kroner)

År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Beløp 50 100 100 150 200 250 350 500 650

297.Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998-99).
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De statlige høgskolene er med i statens husleieordning, der husleiekost-
nadene består av kapitalkostnader og kostnader knyttet til forvaltning, drift og
vedlikehold. For universitetene, som eier sine egne bygg (med unntak av kort-
siktige arealbehov som søkes løst gjennom leie i privat sektor), er kostnader
knyttet til bygg begrenset til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Også Norges forskningsråd får bevilgninger til vitenskapelig utstyr fra
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet øremerker
et minimumsbeløp av den ordinære forskningsbevilgningen til dette formålet.
Forskningsrådet fordeler midlene etter søknad fra institusjonene, under forut-
setning av at institusjonene bidrar med en egenandel.

13.1.5 Forskningsmidler fra Norges forskningsråd

En rekke departementer bevilger forskningsmidler som kanaliseres gjennom
Norges forskningsråd. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets bev-
ilgning til forskning gjennom Forskningsrådet går i hovedsak til grunnforskn-
ing og rekruttering. Målsetningen er at midlene ut fra nasjonale og helhetlige
vurderinger skal sikre kvalitet og fornyelse i grunnforskningen og sikre nød-
vendig og effektiv forskerrekruttering. De faglige bevilgningene er fordelt på
flere virkemidler, hvorav frie prosjekter, programmer, doktorgradsstipend og
vitenskapelig utstyr er de viktigste for universiteter og høgskoler. Forskning-
srådet fordeler også en del forskningsmidler finansiert av andre departe-
menter til institusjonene innenfor høgre utdanning. Forskningsrådet fordeler
midler etter søknad. Tildelingene skjer ut fra kvalitetsvurderinger, og det sat-
ses spesielt på det som Stortinget vurderer som strategisk viktige forsknings-
felt. Ettersom myndighetene har liten kontroll med bruken av de midlene som
følger med grunnbevilgningen, er forskningsrådsmidlene deres viktigste for-
skningsstrategiske redskap. Bare unntaksvis kanaliserer departementene
slike midler direkte til forskningsmiljøene.

13.1.6 Andre finansieringskilder

Andre finansieringskilder omfatter bevilgning fra andre departementer (ink-
ludert tilskudd til sykehus som har undervisningsoppgaver, særlig for legestu-
denter), oppdragsinntekter fra blant annet kommuner/fylkeskommuner,
næringsliv og fonds, samt utenlandske midler, herunder EU-midler. Tabell
13.2 angir omfanget av eksternt finansiert virksomhet som ble regnskapsført
i 1996 og 1998.
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1Postene 01 og 21. For 1996 inngår også post 11.

Kilde: St.prp. nr. 1 (1999-2000) og Database for høgre utdanning.

Den relative fordelingen mellom de ulike eksterne finansieringskildene
går fram av tabell 13.3 nedenfor. Tabellen angir ekstern finansiering
prosentvis fordelt på finansieringskilde, basert på statsregnskapstall for 1998.

1Private og organisasjoner omfatter midler fra næringsliv og fonds

Kilde: St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i de årlige buds-
jettproposisjonene uttrykt et ønske om at andelen ekstern finansiering ved de
høgre utdanningsinstitusjonene økes. Eksternt finansierte prosjekter organis-
eres vanligvis internt ved universitetene eller høgskolene, eller i randsonein-
stitusjoner som enten samarbeider med eller er eid av utdanningsinstitus-
jonene. For universitetene utgjør total ekstern finansiering 17-25 pst. av det
bevilgede budsjettet. For en nærmere drøfting av eksternt finansiert virksom-
het ved universiteter og høgskoler vises det til utvalgets delinnstilling NOU
1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet.

Tabell 13.2: Ekstern finansiering

Institusjon Regnskap (1 000 kro-
ner)

Ekstern finansiering i pst.
av totale driftsutgifter 1

1996 1998 1996 1998

Universitetet i Oslo 426 082 483 162 18,9 20,5

Universitetet i Bergen 282 830 348 273 22,5 25,1

NTNU 220 567 289 278 14,9 17,2

Universitetet i Tromsø 122 337 144 470 17,0 18,2

Norges handelshøgskole 12 294 11 513 9,0 6,9

Norges landbrukshøgskole 122 610 151 395 29,5 31,9

Norges veterinærhøgskole 41 490 53 697 29,5 26,0

Statlige høgskoler 219 341 226 547 4,9 4,6

Tabell 13.3: Andel (i pst.) av ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 1998 1

Institusjoner Statlige
etater

Kommu-
ner

NFR Organ-
isas-

joner

Nærings
liv/pri-

vat

EU Andre
uten-

landske

Stif-
telser

tilknyt-
tet instit.

Universiteter 18 2 40 3 9 6 4 17

Vitenskapelige høg-
skoler

30 2 41 4 18 3 2 0

Statlige høgskoler 31 21 8 3 30 4 1 1

Totalt 21 5 36 3 13 6 3 13
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13.1.7 Finansiering av privat høgskoleutdanning

Private høgskoler kan søke om tilskudd over kap. 0282 Privat høgskoleutdan-
ning i statsbudsjettet. Målsetningen med tilskuddet er å bidra til drift av ulike
utdanningstilbud ved private høgskoler som oppfyller kravene til faglig nivå
og øvrige vilkår i privathøyskoleloven. I budsjettåret 2000 mottar 20 private
høgskoler slik statsstøtte. Til sammenlikning fikk 38 private høgskoler støtte
i 1985.

Privathøyskoleloven foreskriver at støtten til private høgskoler skal fast-
settes med veiledende utgangspunkt i driftskostnad per student ved statlige
utdanningsinstitusjoner, og som en prosentsats av denne. Etter pri-
vathøyskoleloven er det Stortinget som fastsetter tilskuddsprosentsats. Drift-
stilskuddet beregnes som produktet av normalsatsen per student fastsatt av
Stortinget og et studenttall godkjent av Kongen.

Tilskuddet til private høgskoler er en budsjettstyrt ordning. Departemen-
tet må derfor ved vurderingen av om nye høgskoler skal få statstilskudd, legge
betydelig vekt på budsjettsituasjonen og på hensynet til de høgskolene som
allerede har statstilskudd. Uten økning i budsjettrammen fører tilskudd til nye
høgskoler nødvendigvis til at tilskuddet til de høgskolene som allerede er inne
på budsjettkapitlet, reduseres tilsvarende. Størrelsen på tilskuddene kan der-
for til en viss grad sies å være historisk bestemt.

Tilskuddet til private høgskoler har økt fra 165 mill. kroner i 1986, via 269
mill. kroner i 1994, til 312 mill. kroner i 1998 og 360 mill. kroner i 2000. Enkelte
høgskoler får særskilte tilskudd over kap. 0282 i tillegg til det som er basert på
normalkostnader. Dette gjelder husleietilskudd og tilskudd til dekning av
arbeidsgivers andel av arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd.

Den private høgskolesektoren er svært lite ensartet, noe som gjenspeiles
i tilskuddsbevilgningen. Stortinget har eksplisitt fastsatt tilskuddssatsen til de
livssynsbaserte profesjonsstudiene innenfor helse- og sosialfag og pedago-
giske fag til 100 pst., de vitenskapelige høgskolene i denne kategorien får 85
pst., mens BI og andre som dekker økonomi-, data- og ingeniørutdanning får
en mye lavere prosentsats. Tall fra St. prp. nr. 1 (1999-2000) viser at statstil-
skuddet til ordinære grunnutdanninger ved BI varierer fra kroner 2 300 for
bedriftsøkonomutdanning til kroner 26 000 for siviløkonomutdanning. I tillegg
betaler studentene skolepenger ved enkelte høgskoler. Lånekassen gir ekstra
lån til studenter som betaler høye studieavgifter. For 2000 utgjør maksimalt
tilleggslån til dekning av studieavgifter kroner 19 910, høyere studieavgifter
må studentene dekke selv.

Det er hovedsakelig ved Handelshøyskolen BI og Den Polytekniske Høg-
skole studieavgifter har noe særlig omfang. Diakonhjemmets høgskolesenter
har også en del inntekter fra studieavgifter ved noen av sine studier. Blant de
svært små institusjonene tar både Den norske balletthøgskole og Barratt Due
betydelige avgifter, men det er meget få studenter det er snakk om. Ved BI
varierer studieavgiften mellom ulike utdanninger, blant annet knyttet til stør-
relsen på statstilskuddet; mens studieavgiften for bedriftsøkonomutdanning
utgjør kroner 15 850 per semester, betaler studentene ved siviløkonomutdan-
ningen kr. 11 200. 298

298.I inneværende studieår.
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Det finnes ikke formaliserte retningslinjer for hvor høye studieavgifter pri-
vate høgskoler kan kreve for studier de mottar statsstøtte for. Om dette heter
det i Ot.prp. nr. 69 (1984-85)  Om lov om eksamensrett for og statstilskudd til pri-
vate høyskoler (privathøyskoleloven): «Det er i lovutkastet ikke tatt med noen
bestemmelse om at departementet skal godkjenne størrelsen av de studiegeb-
yrer som en privat høyskole tar. Departementet anser det som en selvsagt
forutsetning at studiegebyrene ikke settes høyere enn det som skal til for å
dekke differansen mellom høgskolens faktiske utgifter og det bevilgede stat-
stilskudd.»

13.1.8 Oppsummering

I kortform kan gjeldende finansieringssystem innenfor høgre utdanning i
Norge presenteres på følgende måte:

Grunnbevilgning:
– Bevilgning over institusjonenes kapitler i statsbudsjettet. 299

– Bevilgning over institusjonenes felleskapittel i statsbudsjettet, kap. 0281.

Eksternt finansiert virksomhet:
– Bevilgning fra Norges forskningsråd til fri forskning og sektororienterte

programmer.
– Midler fra utenlandske organisasjoner og myndigheter.
– Midler fra private organisasjoner og fond som i liten grad gir føringer på

utformingen av forskningsprosjekter.
– Sektorrettede midler til forskning og utdanning fra andre offentlige

organer enn Norges forskningsråd.
– Midler fra industri og næringsliv til prosjekter som vanligvis har beg-

renset varighet, og der krav til utforming av prosjekt og bruk av resultater
er formulert i kontrakter.

Privat høgskoleutdanning:
– Statstilskudd etter privathøyskoleloven (kap. 0282 i statsbudsjettet).
– Skolepenger gjennom utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen.

13.2 Aktuelle problemstillinger ved det nåværende finansieringssystemet

Det statlige finansieringssystemet skal tjene flere formål. Det skal ivareta stat-
ens behov for å allokere fellesskapets midler på den beste måten. Det skal
samtidig legge til rette for at lærestedene kan planlegge og handle i samsvar
med behov og forventninger. Lærestedene må motiveres for å fremme kvali-
tative løsninger, men samtidig må finansieringen være slik at dette er realis-
tisk. I mandatet er utvalget bedt om å «vurdere korleis ein kan utvikle incita-
mentsstrukturen (m.a. finansieringsprinsipp i forhold til institusjonane og
studiefinansieringa) med sikte på best mogleg ressursutnytting samtidig som
kvalitet i forsking og undervisning blir sikra». Det kan være mange måter å
nærme seg denne typen spørsmål på. I denne innstillingen har en søkt å bel-
yse dette ved å drøfte følgende forhold:

299.Det bør påpekes at post 21 bare kan benyttes i samme omfang som det er skaffet inntek-
ter av oppdragsforskning.
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– begrensninger ved dagens finansieringssystem
– alternative modeller for finansiering av utdanning og forskning innenfor

institusjonene
– enkeltelementer i det statlige finansieringssystemet
– ulike sider ved å øke brukerelementet i finansieringssystemet
– behovet for endringer og omstillingsevne

Gjennomstrømning
I avsnitt 13.1.3 beskrives de viktigste stimuleringstiltakene som er innført for
å bedre gjennomstrømningen ved universitetene og de statlige høgskolene.
Den resultatbaserte tildelingen på grunnlag av antall uteksaminerte sykepleie-
og allmennlærerkandidater utgjør ca. 0,1 pst. av total driftsbevilgning for 2000.
Den delen av bevilgningen som fordeles på grunnlag av antall avlagte vekttall
ved universitetene, utgjør ca. 12 pst. av total driftsbevilgning i 2000. 300 Isolert
sett synes dette å være av et visst omfang, men tallene gir ingen indikasjon på
at ordningen er effektiv.

Generelt er gjennomstrømningen god for flere av yrkes- og profesjonsut-
danningene, mens den er mindre god ved de frie fagene. 301 Årsakene til at
faktisk studietid overstiger normert studietid, kan være flere. Det kan skyldes
forhold som institusjonene kan påvirke, så som innhold og kvalitet i undervis-
ningen og de fysiske betingelsene som er knyttet til studiesituasjonen ved
institusjonen. Det kan også skyldes forhold som studenten eller myndighet-
ene kan påvirke, så som studieavbrudd, motivasjon, økonomi og velferd.

Antall avlagte vekttall per student har vist en synkende tendens senere år,
se tabell 13.4. I hvilken grad endringer skyldes at en større del av studentene
er deltidsstudenter, og dermed ikke sikter mot å følge normert studieprogres-
jon, gir dataene imidlertid ikke grunnlag for å vurdere. 302 Tabell 13.5 viser
utviklingen fra 1997 til 1998.

Kilde: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

300.St.prp. nr. 1 (1999-2000).
301.Lisbeth, Berg: Studieløpet. Om tidsbrukvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valg. 

NIFU, Rapport 3/97.
302.Tallene kan også avspeile fall i arbeidsledigheten.

Tabell 13.4: Avlagte vekttall per student

Institusjon 1994 1995 1996 1997 1998

Universitetet i Oslo 11,73 11,62 11,54 10,68 10,00

Universitetet i Bergen 12,36 11,86 10,80 11,31 11,03

NTNU 14,39 12,95 12,27 12,19 11,98

Universitetet i Tromsø 12,46 12,98 11,27 11,93 10,97
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Kilde: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Slik budsjetteringssystemet for den høgre utdanningssektoren i dag er
innrettet, er det lagt lite press på institusjonene i retning av høyere gjennom-
strømning. Det får kun mindre konsekvenser for den statlige bevilgningen
som institusjonene mottar at studentene er forsinket eller slutter ved institus-
jonen. Men institusjonen får heller ikke tildelt ekstra midler (studieplasser)
for disse studentene. Forsinkede studenter vil være i systemet, ta opp kapa-
sitet og dermed legge beslag på institusjonenes ressurser.

Muligheter til å reagere på endringer
Den internasjonale konkurransesituasjonen stiller krav om større faglige
enheter og en klarere profilering av fagmiljøene ved de ulike institusjonene.
Dette medfører behov for nasjonal samordning av spesialiseringer innenfor
ulike fag ved en klarere spissing av de enkelte institusjonenes kompetanse. I
St.meld. nr. 42 (1997-98)  Kompetansereformen legges det også et ansvar på
institusjonene i sektoren for å tilby fleksible studieløsninger, og å utvikle nye
studier. I tillegg kommer et økende press om å tilpasse studietilbudene til
bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisningen.
Omfanget av omstillingskrav har derfor økt de siste årene, slik at institus-
jonene i større utstrekning enn tidligere må omdisponere studieplasser mel-
lom ulike utdanninger og tilpasse seg krav fra omverdenen. Dette skjer
raskere enn det institusjonene i dag har virkemidler til å svare på.

I NOU 1998: 6  Økonomien i den statlige høgskolesektoren trakk Kostnads-
beregningsutvalget fram en del sentrale kostnadsdrivende faktorer som
forklaringer på høgskolenes økonomiske situasjon og vanskeligheter forbun-
det med omstilling og omdisponering. Utvalget pekte spesielt på omfordeling
av studieplasser, kostnader knyttet til praksisveiledning, desentraliserte studi-
etilbud, innføring av felles stillingsstruktur i universitets- og høgskolesek-
toren og kompetanseheving. Med unntak av det siste forholdet, som til en viss
grad kan kontrolleres av den enkelte institusjonen, er dette forhold som insti-
tusjonene har liten eller ingen innflytelse over.

Kostnadsberegningsutvalget viste til at rigiditet i høgskolenes ramme-
betingelser kan gjøre det vanskelig å omdisponere ressurser mellom ulike fag
og utdanninger. Et hovedproblem i omstillingsprosesser er knyttet til overtal-
lig personale og/eller behov for endret kompetanseprofil på personalet. Blant
annet vil aktuelle bestemmelser omkring bruk av oppsigelse gjøre at de kort-

Tabell 13.5: Endring i antall registrerte studenter og avlagte vekttall per student 1997-1998

Institusjon Antall registrerte stu-
denter

Vekttall per student

Universitetet i Oslo - 2,8 pst. - 6,8 pst.

Universitetet i Bergen - 1,9 pst. - 2,5 pst.

NTNU + 2,5 pst. - 1,7 pst.

Universitetet i Tromsø - 1,3 pst. - 8,0 pst.
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siktige innsparingseffektene som kan oppnås på denne måten, begrenses av
tidkrevende prosedyrekrav, ventelønnsordninger med mer.

Rapport nr. 2/98 fra Det norske universitetsråd,  Universitetenes økono-
miske situasjon - utviklingen i 1990-årene, fokuserer på problemer ved omstill-
ing. Det pekes blant annet på en høy fastlønnsandel i driftsbudsjettene, still-
ingsstrukturen og statlige rammevilkår. Et av de tiltakene som trekkes fram
for bedring av omstillingsevnen, er at det åpnes for en viss bruk av midlerti-
dige tilsettinger i vitenskapelige mellomstillinger.

Ved omdisponering av studieplasser oppstår økonomiske belastninger
ved institusjonene fordi det ofte svært spesialiserte faglige personalet kun
unntaksvis kan overflyttes fra studietilbud som bygges ned, til de studietil-
budene som dimensjoneres opp. De sterkt spesialiserte kunnskapsorganisas-
jonene i universitets- og høgskolesektoren har en struktur med mange, og til
dels små, fagtilbud, og dette innebærer en betydelig innskrenkning av
muligheten for hurtig omdisponering av ressurser. Effekten ved omdisponer-
ing av studieplasser er derfor at institusjonene får en brutto inndragning av
studieplasser og budsjettmidler, med en parallell tilførsel av midler ved andre
av institusjonens institutter/avdelinger.

Reduserte muligheter for langsiktig planlegging oppstår ikke bare som
følge av kortsiktigheten ved budsjettvedtak. Også studentmassens fagvalg
innenfor friere studier kan endres betydelig i løpet av kort tid. Endringer i
søkningen er vanskelige å forutsi; dette gjør det problematisk å dimensjonere
antall stillinger. Institusjonene har planlagt sin ressursbruk med sikte på at en
så langt det er forsvarlig, skal kunne omstille virksomheten slik at endringer i
studentenes preferanser imøtekommes, uten at dette går ut over stud-
iekvaliteten.

Institusjonene har derfor ofte basert undervisningen på kombinert bruk av
fast tilsatt vitenskapelig personale og midlertidig ansatte. Omfanget på bruken
av midlertidig personale vil være begrenset av bestemmelsene i tjeneste-
mannsloven om at midlertidig tilsettinger ikke kan være lenger enn for peri-
oder på 4 år. Under disse betingelsene begrenser det institusjonenes mulighet
for å utnytte sine ressurser på en effektiv måte ved at det ikke gis anledning til
å regulere tilgangen til de enkelte fagene på en slik måte at utslagene av stu-
dentenes endrede preferanser dempes i noen grad.

I profesjonsstudiene ved universitetene og i de fleste studier ved høg-
skolene er det etablert forholdsvis klare normer for «klassestørrelser», mens
variasjonen i forholdstallet mellom lærer og student ved de friere studier ved
universitetene er større. Det store innslaget av forelesningsformen som
undervisningsmetode og fleksibiliteten i forholdstallet mellom lærer og stu-
dent har vært en avgjørende forutsetning for universitetenes evne til å hånd-
tere den store studentveksten i første halvdel av 1990-årene. De samme fak-
torene gjør imidlertid at beslutningsprosessene blir mer komplekse ved en
eventuell nedbygging av studenttallet. Ved en reduksjon av studenttallet
innenfor et fag vil det fremdeles være etterspørsel fra studenter etter alle de
deltilbudene som er bygd opp. Dersom personalbehovet skal reduseres, må
det treffes beslutninger om hvilket eller hvilke delemner som skal legges ned.
Det er ikke etablert faste kriterier for hvilket minimum studenttall de enkelte
delemner må ha for å opprettholdes, og mangelen på faste kriterier fører til at
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beslutningsprosessene ved en eventuell nedbygging blir kompliserte. Tjenes-
temannslovens bestemmelser om bruk av oppsigelser begrenser de mulighet-
ene som institusjonene har til å gjøre omdisponeringer mellom fag i en slik
situasjon.

Det er dessuten nasjonale hensyn å ta som for eksempel ikke å redusere
for sterkt utdanningskapasiteten for ingeniørstudier, ikke minst i lys av de
problemene som illustreres av figur 10.10 med hensyn på et behovsgap i årene
framover.

Budsjett- og regnskapssystem
En vanskelighet med den økonomiske styringen av institusjonene i univer-
sitets- og høgskolesektoren ligger i statens budsjett- og regnskapssystem.
Bevilgningsreglementets §14 fastslår at regnskapsføring av utgifter og inntek-
ter skal foretas når noe blir kontant betalt. Regnskap ført etter kontantprinsip-
pet innebærer at utgifts- og inntektskonti viser de utbetalingene som er fore-
tatt i perioden, og ikke den økonomiske verdien av det som faktisk er forbrukt.
Konsekvensene forbundet med kontantprinsippet er størst for investeringer
som må utgiftsføres ved betaling. Beholdninger av større utstyr, maskiner og
bygninger, vises ikke i regnskapet, og løpende kostnader som følger ved å
bruke utstyr og bygninger kommer heller ikke fram i de årlige driftsregnskap-
ene. Når det gjelder utstyr, skal institusjonene føre registre over disse enhet-
ene, men verdifastsetting framkommer ikke i institusjonenes balanse. Institus-
jonene kan selv føre internregnskap der slik verdifastsetting framkommer,
men vil ikke rapportere dette til statsregnskapet.

Når det gjelder bygninger, er kontantregnskapet ikke noe problem for de
som  leier bygg, uansett om dette er fra private eller fra Statsbygg. Leiekost-
nadene framkommer i institusjonenes driftsregnskap. For universitetene, som
eier sine bygninger, er ikke dette tilfellet. Det kan være ønskelig at kostnaden
knyttet til bygg og vedlikehold av disse kommer fram av regnskapet, og kan
inngå i de økonomiske vurderingene som gjøres i forbindelse med disponer-
ing av ressurser. Det er derfor bestemt at disse institusjonene skal innføre en
intern husleieordning der de ulike avdelingene belastes for sin bruk av disse
ressursene. Universitetene har foretatt en samordning ved utarbeidelse av
system og rutiner for denne interne husleieordningen.

Som ordinære forvaltningsorganer tildeles institusjonene midler til drift
og investeringer på flere poster i statsbudsjettet. Dagens system gir
muligheter for omdisponeringer mellom poster og overføringer av midler til
etterfølgende budsjetterminer. Et spørsmål er om dette systemet fører til at
institusjonene praktiserer en sektororientert form for økonomistyring som til
nå har vært inndelt i lønn/drift, utstyr/investeringer og eksternt finansiert
virksomhet som blant annet innebærer at det legges for mye vekt på drift-
sposter og for lite på investeringer i bygg og utstyr. Oppmerksomheten rettes
mot ulike finansieringskilder og i mindre grad mot helheten i økonomiforval-
tningen.
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Sammenhengen mellom forskningsbevilgninger og studenttall
Grunnbevilgningen til universitetene over deres kapitler i statsbudsjettet ink-
luderer midler til forskning og undervisning. Det nåværende budsjettsyste-
met har den effekt at økning i studenttallet gir vekst økning i institusjonenes
forskningsressurser. Tilsvarende gir lavere studenttall mindre forskningsres-
surser. Dette illustreres i figur 13.1. Med unntak av bevilgninger som kanalis-
eres gjennom Norges forskningsråd, har ikke myndighetene anledning til å
differensiere mellom bevilgninger til undervisning og forskning, og har på
denne måten begrensede muligheter for å foreta forskningsstrategiske prior-
iteringer. Finansieringsmodellen innebærer at departementet ikke kan velge
å redusere bevilgningen til undervisning i en periode med sviktende søkertall
samtidig som forskningsfinansieringen holdes uendret. Kombinasjonene
merket X i figur 13.1 illustrerer myndighetenes handlingsalternativer i dagens
system. Dette systemet er lite innrettet på å kunne løse flere målsetninger
samtidig. Alternativt vil et system med helt atskilte bevilgninger til forskning
og utdanning gi departementet anledning til også å velge kombinasjonene Y i
tabellen.

Figur 13.1 Myndighetenes handlingsalternativer med dagens system for finansiering av forskning og
utdanning

I St.meld. nr. 39 (1998-99) går regjeringen inn for at grunnbevilgningene i
større grad bør fastsettes på forskningsstrategisk grunnlag, og vil derfor inn-
føre en ny ordning for grunnfinansiering. Regjeringen foretrekker en modell
der det gis en felles grunnbevilgning med midler til undervisning og forskn-
ing. Den foreslåtte modellen innebærer at det gis en felles grunnbevilgning til
forskning og undervisning, men der grunnbevilgningen er satt sammen av en
undervisningsbevilgning og en forskningsbevilgning basert på en beregnings-
modell. Det er skissert at forskningsdelen kan beregnes ut fra antall studenter
på ulike nivå, ut fra særlige kriterier slik som overordnede forskningspolitiske
målsetninger/nasjonale hensyn, kvalitetsfremmende tiltak, rapporter og eval-
ueringer.

Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget synes
også at dette alternativet er best egnet, men mener samtidig at det bør
arbeides videre med Forskningsmeldingens tredje alternativ, blant annet med
sikte på å komme fram til en modell der den ekstra FoU-bevilgninen dispo-
neres i samsvar med institusjonens egne prioriteringer. 303 I dette alternativet

303.Innst. S. nr. 110 (1999-2000).

Midler til utdanning
Økning Uendret Reduksjon

Økning X Y Y

Uendret Y X Y

Reduksjon Y Y X

Midler til 
forskning
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gis det en strategisk FoU-bevilgning i tillegg til en grunnbevilgning med
midler til undervisning og forskning.

Oppsummering
I korthet kan svakhetene ved dagens finansieringssystem i høgre utdanning
sammenfattes på følgende måte:
– Institusjonenes budsjetter bestemmes i stor grad ut fra generelle føringer

i statsbudsjettet, ikke ut fra aktivitet eller resultater ved institusjonene.
– Budsjettene til de enkelte institusjonene er rammebudsjetter og i liten

grad knyttet opp til studiegjennomføring og resultater.
– Det er liten sammenheng mellom budsjettrammer og kvalitet på forskning
– For stor vekt på opptak, for svak resultatorientering.
– For lite fleksibilitet til å reagere på en omskiftelig, heterogen og mer

konkurranseorientert omverden.
– Regnskapsprinsipper gir lite informasjon om faktisk ressursbruk og fak-

tiske ressursbehov.

13.3 Finansiering av høgre utdanning i et internasjonalt perspektiv

13.3.1 Innledning

Høgre utdanning er for lengst blitt et virkemiddel i konkurransen mellom lan-
dene - en utvikling som trolig bare vil bli enda sterkere. I denne sammenhen-
gen vil det offentlige finansieringssystemet kunne være av avgjørende betyd-
ning for lærestedenes konkurranseevne. Valg av ny finansieringsmodell for
universitets- og høgskolesektoren ville måtte ta hensyn til løsninger i andre
land. Slik sett kunne det være interessant å systematisere ulike finansiering-
sordninger i et globalt perspektiv. Nedenfor følger en beskrivelse av finansier-
ingssystemet i noen land, dels fordi de er representative for ulike tenkemåter,
og dels fordi de er geografisk nære og dermed naturlige å sammenlikne med
vårt eget land.

13.3.2 Australia

Finansieringen av høgre utdanning i Australia er basert på antall fulltidsstu-
denter der opptakstallene bestemmes i forhandlinger mellom hvert univer-
sitet og sentrale myndigheter. Et forhandlingsteam mellom myndighetene og
lærestedene går gjennom resultatene i det foregående året og rullerer bev-
ilgningen ett år fram i tid innenfor de nasjonale budsjettrammene.

Det er i den senere tiden satt i gang en rekke tiltak med sikte på å bedre
effektiviteten. For det første er det etablert en ordning basert på en nasjonal
fordeling av studiekapasiteten innenfor ulike fag og disipliner. Ordningen
innebærer at hver institusjon tar opp et bestemt antall studenter innenfor ulike
fagområder i henhold til institusjonenes faglige profil, det vil si fag de er forp-
liktet og har tillatelse til å undervise i. Dette har resultert i mindre grad av kost-
bar og ineffektiv dublering av utdanningsprogrammer (for eksempel i
medisinerutdanningen). For det andre er kostnadsreduksjoner oppnådd gjen-
nom en gradvis reduksjon i statlig bidrag per heltidsekvivalent, delvis gjen-
nom en omfordeling av grunnbevilgningen til forskning.
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Finansieringsmodellen er utformet slik at den «straffer» institusjoner som
ikke oppfyller fastsatte mål for studentopptak. De fleste institusjonene vil der-
for ta opp flere studenter enn det de er forpliktet til.

Egenbetaling
Australia har etablert et større innslag med betaling fra studentene. I 1989
introduserte regjeringen det såkalte Higher Education Contribution Scheme
(HECS), som pålegger alle studenter å betale et bidrag på ca. 23 pst. av de
gjennomsnittlige studiekostnadene. Studentene kan selv bestemme når de
ønsker å betale, men det underliggende prinsippet er at de betaler når de er i
stand til det. Studentene kan vente med å betale til inntekten overstiger gjen-
nomsnittsinntekten i Australia.

Økt egenbetaling for studentene er blant annet blitt begrunnet med at
individene selv har stor nytte av utdanning, og derfor bør bidra mer. Det er vist
til at individer med høgre utdanning har bedre muligheter for arbeid og høy
inntekt enn de som ikke tar høgre utdanning, og at myndighetene kan fremme
likhet i høgre utdanning på bedre måter enn ved å betale for studieplassene.
Blant argumentene bak innføringen av HECS var videre forventningen om at
større egenbetaling ville føre til at studentene ble mer bevisste på å etter-
spørre høy kvalitet; ville stille krav til institusjonen de velger å studere ved, og
de ville sette ressurser inn på å få best mulig resultat på kortest mulig tid.

Studieavgifter utgjorde 15 pst. av total finansiering av høgre utdanning i
1995. Dette er en så betydelig del av institusjonenes inntekter at avgiftene
bidrar til å påvirke institusjonenes atferd. Samtidig er det differensierte stud-
ieavgifter mellom institusjoner og mellom utdanningstilbud. Dette gjør at det
australske systemet har et betydelig innslag av brukerorientering. Utvalget
som har utredet høgre utdanning i Australia (se boks 13.1), har imidlertid kri-
tisert systemet fordi det ikke gir den enkelte institusjonen tilstrekkelige incit-
amenter til å tilpasse seg studentenes ønsker. Det har sammenheng med at
studentenes bidrag gjennom HECS tilfaller staten og ikke institusjonene
direkte, noe som svekker innslaget av brukerstyring.

Boks 13.1 West-utredningen: Learning for life - review of higher education 
financing and policy

I 1997 ble det nedsatt et offentlig utvalg for å utrede høgre utdanning i Austra-
lia (Higher Education Financing and Policy Review Committee).

West-utredningen peker på følgende problemer for høgre utdanning i Aus-
tralia:
– Manglende forståelse for at høgre utdanning er en industri, til tross for at

utdanning er blitt en viktig eksportvare; inntekter knyttet til studieavgifter
betalt av utenlandske studenter utgjorde 1,4 mrd. australske dollar i 1996.

– Institusjonenes mulighet til å svare på studentenes ulike behov er beg-
renset. Finansieringsformen som benyttes, knytter institusjonene mer til
sentrale myndigheter enn til studentene. Systemet finansierer institus-
joner og ikke studenter, og for mye fokus er rettet mot selve budsjettpros-
essen og ikke resultatene som skal produseres.
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– Institusjonene er nesten garantert et bestemt ressursnivå siden res-
sursene som tildeles, er relativt uendret over tid. Institusjonene har få
incentiver til innovasjon og imøtekommenhet overfor nye behov.

– Det er i liten grad lagt til rette for at institusjonene skal kunne motta et
høyt nivå av privat finansiering.

– Incitamentstrukturen oppmuntrer til forskning, men gir liten belønning
for god undervisning.

I et diskusjonsnotat fra utvalget slås det fast at «student learning must come
first«. Incitamentstrukturen foreslås derfor endret slik at utdanning blir verd-
satt minst like mye som forskning. Målsetningen er å etablere «a world class
post-secondary education industry over the next two decades«. Dette blir sett
i sammenheng med institusjonenes rammebetingelser:
– Siden det ikke er konkurranse knyttet til prisen på studiene, er det heller

ikke etablert incentiver for kostnadsreduksjon ved institusjonene.
– Institusjonene har lite informasjon om kostnader forbundet med ulike

aktiviteter.
– Gjennom etableringen av institusjonsorientert finansieringssystem og

ulike krav til utdanningsinstitusjoner, som at bare statlige institusjoner
kan kalle seg universitet, har sentrale myndigheter etablert hindre for fri
konkurranse.

– Institusjonene har relativt begrenset tilgang til kapital for investeringer i
ny teknologi eller annen satsning innenfor utdanning og forskning.

Utvalgets konklusjon er at mer studentfokuserte finansieringsmodeller og
utdanning som industri må drøftes videre. Utvalget foreslår videre at alle aus-
traliere bør ha tilgang til en sum penger som de kan bruke til å etterspørre
utdanning gjennom sitt livsløp. Institusjonene må samtidig få større frihet til å
prise ulike tjenester. Dette må følges opp med et system for akkreditering
uavhengig av politiske myndigheter og institusjoner. Informasjon om
kvaliteten i de ulike utdanningene bør være sentrale myndigheters ansvar, og
bør være lett tilgjengelig for utdanningssøkere.

13.3.3 England

Hovedprinsippet for beregning av utdanningsbevilgningen i England er at
midlene skal følge studentene. Prisen varier mellom fagområde og nivå. Det
er et viktig prinsipp at lik aktivitet skal finansieres med like satser. I tillegg leg-
ges det vekt på å sikre bred deltakelse i høgre utdanning ved at det tas hensyn
til faktiske kostnadsforskjeller ved deltidsstudier og evu-studenter. Systemet
sikrer et mangfold ved at det gis særskilt finansiering til dyre spesialistinsti-
tusjoner. Det gis særskilte tilskudd for institusjoner som lykkes med å rekrut-
tere studenter blant underrepresenterte grupper.

For å hindre store svingninger i budsjettene videreføres en relativt stor
andel av bevilgningene fra året før («core funding»). På toppen av dette tilde-
les en bevilgning for et visst antall nye studenter. Fra utdanningsinstitus-
jonenes side har det vært forslag om treårige budsjetter; dette er også foreslått
av utvalget som har utredet høgre utdanning i Storbritannia, se boks 13.2.
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Hvert år inngår The Higher Education Funding Council for England
(HEFCE) en bevilgningskontrakt med hver av institusjonene som fastsetter
antall studenter innenfor ulike grupper som blir finansiert. Institusjonen har
anledning til å ta opp flere studenter uten ytterligere finansiering, men slik at
faktisk bevilgning per student holdes på et minimumsnivå. 304 Det innebærer
at institusjonene har fleksibilitet til å reagere på markedskreftene og tilpasse
seg endringer, mens betingelsen skal sikre at finansieringen per student ikke
blir for lav.

Fra studieåret 1998-1999 er det innført en studieavgift på 1 000 pund ved
alle de høgre utdanningsinstitusjonene etter forslag fra Dearing-komiteen.
Begrunnelsen er at de private fordelene som høgre utdanning gir, rettferdig-
gjør en viss egenbetaling. Avgiften innkreves direkte ved de enkelte institus-
jonene. Det er imidlertid innført tiltak for å sikre sosial likhet ved at staten
betaler hele eller deler av avgiften for noen grupper. Et grovt anslag går ut på
at ca. 1/3 av alle studenter betaler avgiften i sin helhet, 1/3 betaler redusert
avgift, mens de resterende 1/3 slipper å betale.

Boks 13.2 Dearing-rapporten: Higher Education in the Learning Society

På bakgrunn av den økonomiske krisen i det høgre utdanningssystemet som
blant annet skyldes studentvekst samtidig med kutt i statlige bevilgninger, ble
Dearing-komiteen (DC) nedsatt i 1996. Det var den første store utredningen
av det britiske utdanningssystemet på 30 år. DCs hovedmandat var en drøfting
av løsninger på finansieringsproblemet.

Dearing-rapporten inneholder 93 helt konkrete anbefalinger, blant annet:
– En finansieringsplan for å løse den økonomiske krisen.
– Gjennomgang av akademikerenes lønnsforhold uavhengig utvalg.
– Innføring av studieavgift på 1 000 pund.
– Større konsentrasjon av forskningsbevilgninger til de beste forskningsmil-

jøene.
– Endring i det tradisjonelle «dual support»-systemet som innebærer at

«funding councils» bevilger midler til infrastruktur, mens «research coun-
cils» bevilger midler til spesifikke forskningsprosjekter. Dearing-komi-
teen foreslo at alle forskningsmidlene bevilges gjennom «research coun-
cils».

– Utdanningsbevilgninger bør i større grad følge studenten.
– DC støttet planene om å slå sammen de to institusjonene for

kvalitetssikring- det ene i regi av CVCP og det andre i regi av HEFCE.
– Etablering av Institute of Learning and Teaching, som skal sikre stan-

darder for læringsformer innenfor høgre utdanning.
– Mer autonomi for universitetene og styrking av universitetenes ledelse.
– Lansering av nye kriterier for opprykk til universitetsstatus.

304.Det regnes ut en gjennomsnittlig bevilgning for et studenttall lik det institusjonene er 
forpliktet å gi undervisning til. Bevilgning per registrerte student (som kan avvike fra 
minimumstallet) tillates å variere innenfor en grense på +/- 5 pst. av gjennomsnittsbev-
ilgningen.
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13.3.4 Finland

Alle universitetene i Finland er statsinstitusjoner og mottar grunnbevilgning
over statsbudsjettet. Yrkeshøgskolene, som er kommunale eller private, finan-
sieres dels av sentrale, dels av lokale myndigheter. Styringen av univer-
sitetene i Finland er fra slutten av 1980-årene blitt utviklet i retning av resultat-
styring. Dagens budsjettsystem, basert på driftsutgifter og avtalte mål for
resultater, ble innført i 1994. 305 Bevilgningen til institusjonene består av tre
komponenter: basisbevilgning til forskning og utdanning basert på beregn-
ingsmodell, oppnådde resultater og spesielle utdannings- og forskning-
sprosjekter.

Målene for institusjonenes aktiviteter og den ressursinnsatsen som er
nødvendig for å nå de fastlagte målene, blir fastlagt i forhandlinger mellom
utdanningsdepartementet og hvert enkelt universitet. Det blir inngått kon-
trakt med hver enkelt institusjon om resultatmål (kandidatproduksjon) og
driftsutgifter for en treårsperiode. Den treårige avtalen revideres årlig i en
tilleggsprotokoll i det påfølgende årets budsjett. Institusjonene tar i praksis
opp flere studenter for å kompensere for forventet frafall, og utdanner dermed
gjerne flere kandidater enn det som er kontraktfestet uten ekstra finansiering.

Fra 1997 innføres gradvis en ny modell for beregning av grunnbevilgnin-
gen (ca. 90 pst. av de totale utgiftene ved institusjonene) til universitetene. 306

Beregningsmodellen er basert på antall hovedfags- og doktorgradskandi-
dater. Innen år 2003 skal hele bevilgningen fordeles etter denne modellen.
Modellen er basert på en klar sammenheng mellom de målene som er fastsatt
for universitetssektoren og institusjonenes finansiering. Omfanget av under-
visningsvirksomheten uttrykkes som antall mastergrader, og forskningsaktiv-
iteten som antall doktorgrader. Modellen forutsetter forskjeller i kostnader
knyttet til lavere og høyere grads utdanning, mens doktorgradsutdanning
forutsettes å koste det samme innenfor alle fagområder. Når det gjelder grun-
nutdanninger, varierer kostnadsnivået innenfor ulike utdanninger på en skala
fra 1-5,5. Datagrunnlaget for beregning av disse kostnadsforskjellene er i
hovedsak basert på realiserte kostnader. Det finske utdanningsdepartementet
har uttrykt at modellen vil bli utviklet videre og trolig inkludere antall fullførte
grader, ikke-gradsuttellende utdanning, samt nasjonale ansvarsområder som
nasjonalbibliotek.

Bevilgninger basert på oppnådde resultater tildeles «fremragende forskn-
ingsmiljøer» etter vurdering foretatt av Finlands akademi, og «fremragende
utdanningsmiljøer» etter vurdering av Rådet för utvärdering av högskolorna.
307

13.3.5 Danmark

Siden budsjettreformen i 1994 er utdanningsbevilgningen blant annet basert
på taxametersystemet. Systemet innebærer at de sentrale myndighetene yter

305.Ministry of Education, Science and Culture: Management by Results in Higher Educa-
tion. Helsinki. 1998.

306.I 1997 ble 10 pst. av grunnbevilgningen beregnet på denne måten; i 2003 vil 100 pst. av 
grunnbevilgningen bli beregnet ved hjelp av denne modellen.

307.Den engelske betegnelsen er Finnish Higher Education Evaluation Council. Rådet, som 
er et uavhengig organ, bistår universiteter, høgskoler og utdanningsdepartementet i eval-
ueringsspørsmål.
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tilskudd til aktiviteter som blir produsert av statlige eller private institusjoner,
og betaler institusjonene en takst for hver enhet av aktiviteten institusjonene
frambringer. Siden begynnelsen av 1990-tallet har taxametersystemets utbre-
delse økt, noe som særlig må ses i sammenheng med den desentraliseringen
som har funnet sted i 1980- og 1990-årene.

Hensikten med taxametersystemet har, ved siden av å stimulere til bedre
gjennomstrømning, vært å tilstrebe et enkelt og rettferdig administrativt sty-
ringsredskap, skape forutsigbarhet for institusjonene, samt å øke oppmerk-
somheten om undervisningskvalitet.

I gjennomsnitt finansieres omkring 45 pst. av driftsutgiftene ved institus-
jonene av taxametertilskudd. Universitetene får i tillegg tilført ressurser som
basistilskudd til grunnforskning, gjennom tilskuddsfinansiert forskning, og
særlige tilskudd til museer, biblioteker med mer. Universitetene mottar ca. 1/
3 av bevilgningene som taxametertilskudd, mens de såkalte lærer- og peda-
gogseminarene får nesten hele bevilgningen som taxametertilskudd. Til tross
for at systemet er blitt kritisert fra flere hold, har en gjennomgang av taxame-
tersystemets funksjon på institusjonsnivå ikke påvist ulemper eller svakheter
som kan begrunne prinsipielle endringer i styringsteknikken. 308

I takt med innføring av taxametersystemet er den sentrale styringen av
studentopptaket blitt stadig mindre. For de høgre utdanningene er det fritt
opptak til de fleste utdanningene, mens noen få utdanninger (blant annet
medisin) har sentralt fastlagte opptakstall.

Fastlegging av takster
Takstfastsettelsen gir muligheten til å påvirke institusjonenes samlede
produktivitet samtidig som reguleringer av takstene gir muligheten til å
påvirke størrelsen på de offentlige utgiftene innenfor de taxameterstyrte
områdene. Eventuelle avvik som oppstår mellom takstene og det gjennomsnit-
tlige forbruket innenfor en aktivitetsenhet fører ikke automatisk til en juster-
ing av satsene. Dette skyldes blant annet myndighetenes ønske om ikke å
motvirke institusjonenes incitamenter til effektivisering, samtidig som det er
ønskelig å innstille virksomhet som gir underskudd.

De ulike aktivitetene eller aktivitetsområdene tillegges ulike satser. Taks-
tene per aktivitetsenhet er politisk bestemt, og tar ikke hensyn til kost-
nadsstrukturen ved hver enkelt institusjon. Takstene avspeiler heller ikke
nødvendigvis de faktiske omkostninger ved de enkelte utdanningene hver for
seg.

Aktivitetskontroll
En stram styring av utdanningenes tidsnormering er en forutsetning for at
ikke institusjonenes budsjett skal svekkes på lengre sikt. Det er derfor av stor
betydning at det føres kontroll med aktivitetsoppgjøret, som også er
grunnlaget for nye bevilgninger. Undervisningsministeriet har etablert en
controllerfunksjon som går gjennom og vurderer kontrollprosessene.

308.Undervisningsministeriet (1998): Rapport om taxameterstyring. København.
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Institusjonene rapporterer årlig om studentopptak og STÅ (studentårs-
verk) til henholdsvis departementet og til Danmarks statistik. Departementet
mottar aggregerte størrelser, som kan kontrolleres mot Danmarks statistiks
rapporter på individnivå. I forbindelse med årlige budsjettforslag lager depar-
tementet prognoser for hver enkelt institusjon over forventet aktivitet. Disse
blir i etterkant sammenlignet med institusjonsbaserte rapporteringer fra Dan-
marks statistik, og det blir kontrollert for avvik mellom de rapportene depar-
tementet har mottatt.

Utgiftsstyringen på taxameterstyrte områder
Taxametersystemet har visse klare svakheter med hensyn til den sentrale
utgiftsstyringen. Kjernen i budsjetteringen utgjøres av forventet aktivitetsnivå
(som er basert på en skjønnsmessig vurdering), samt takstfastsettelsen. Tax-
ameterstyring innebærer at det ikke er mulig å holde utgiftsnivået fast i tilfelle
aktiviteten blir større enn budsjettert. Her skiller taxametersystemet seg fra
rammestyring, der aktiviteten må tilpasses de vedtatte budsjettrammene. 309

Blant foreslåtte tiltak som kan forbedre den sentrale utgiftsstyringen, er opp-
bygging av reserve, tidsforskyvning for utbetaling av tilskudd og øvre grense
for aktivitet og dermed bevilgning.

Evaluering av taxametersystemets mulige innvirkninger på kvaliteten i de høgre
utdanningene
Etter anmodning fra Undervisningsministeriet har Evalueringscenteret
undersøkt om taxametersystemet har hatt innvirkninger på utdanning-
skvaliteten og eksamenskravene. 310 Flere har pekt på risikoen for nivåsenkn-
ing, enten ved at eksamenskravene senkes, eller ved at det faglige nivået faller
som følge av at tildelt budsjett er basert på studentenes prestasjoner. Evaluer-
ingscenteret understreker at en slik effekt ikke kan dokumenteres.

Evalueringscenteret kan heller ikke finne belegg for at vitenskapelig
ansatte har avveket fra retningslinjene for karakterfastsettelsen. Det pekes
spesielt på at dette også er et moralsk anliggende, og at det må legges fram
solid dokumentasjon før det kan konkluderes med at danske universitetslær-
ere opptrer uærlig av hensyn til overordnede budsjettforhold. Evalueringene
viser dessuten at de fleste som er ansvarlige for undervisning og eksamen,
sjelden har detaljert kjennskap til bevilgningssystemet og de interne fordel-
ingsmekanismene.

13.3.6 Sammenfatning

Internasjonalt har det vært betydelige endringer i finansieringssystemene for
høgre utdanning i de senere årene - det gjelder både i de rike OECD-landene,
i de østeuropeiske landene og i deler av den fattige verden. Bakgrunnen for
reformene har blant annet vært behov for å omdefinere og klargjøre offentlig
sektors rolle i økonomien, særlig som følge av en sterk økning i de kravene

309.Det er imidlertid ikke et særskilt fenomen at det ikke er parallellitet mellom utgifter og 
bevilgninger, jf. regelstyrte ordninger som blant annet finnes innenfor trygdeområdet.

310.Evalueringscenteret: Responsum om taxametersystemets mulige indvirkninger på 
kvaliteten af de videregående uddannelser. 1995.
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som stilles til kvaliteten og omfanget av de tjenestene som tradisjonelt har
vært produsert av det offentlige.

De nye utfordringene har i hovedsak vært møtt med
– økt fleksibilitet og desentralisert beslutningsmyndighet for å gjøre

offentlig sektor bedre i stand til å reagere på endringer i omgivelsene og
få til omstilling

– større vekt på kostnadseffektivitet og oppnådde resultater av virksom-
heten

– en klarere oppfatning av offentlig sektors todelte rolle som forvalter og
tjenesteprodusent

For høgre utdanningsinstitusjoner har dette medført mer resultatorientering
og mer fokus på offentlige myndigheter som oppdragsgiver for institusjonene.
Tabell 13.6 viser en oversikt over noen modeller som benyttes for finansiering
av høgre utdanning. Tabellen viser at Tyskland er det eneste landet som i
likhet med Norge tildeler midler knyttet til pålegg om aktivitet. De fleste land
tildeler i økende grad offentlige midler med utgangspunkt i faktiske resultater
og i mindre grad ut fra studentmåltall. Dette kan skje enten ved at tildelinger
et gitt år er en konsekvens av institusjonens resultater i tidligere år, som i Dan-
mark, eller ved at det på forhånd er inngått kontrakter mellom institusjonene
og sentrale myndigheter om aktiviteten som skal gjennomføres og tilhørende
bevilgning, slik som i Finland. Det er videre en tendens at flere land i noen
grad løfter deler av kostnaden fra skattebetaler over på studentene og deres
familier. Blant begrunnelsene for større privat engasjement er at den pri-
vatøkonomiske gevinsten som er knyttet til å ta høgre utdanning, tilsier at
individene bør bidra mer.

Selv om en finner visse likhetstrekk mellom de ulike systemene, er det
allikevel stor variasjon landene imellom når det gjelder hvordan de enkelte fin-
ansieringssystemene helt konkret er utformet, se tabell 13.6.

Tabell 13.6: Finansiering av høgre utdanning innenfor OECD-området

Land Statlige ressurstildelinger Egenbetaling

Pålegg Kontrakter/
resultatstyrt

Lump-sum

Australia X

Danmark X

Finland X X

New Zealand X X

Norge X

England X X

Sverige X

Tyskland X

USA - Virginia X X
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13.3.7 Finansiering av forskning i enkelte andre land

På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU
foretatt en utredning av finansieringssystemene i enkelte land der det er skilt
mellom bevilgninger til utdanning og forskning. 311

I rapporten gjøres det rede for systemene i Danmark, England, Finland,
Flandern, Nederland og Sverige. Det er også gjort rede for landenes begrun-
nelser for å innføre et skille og deres erfaringer så langt. Gjennomgangen
viser at det er mange ulike modeller i bruk, og at hvert land har måttet finne
sin egen løsning.

Hovedbegrunnelsen for å skille mellom forsknings- og utdanningsbev-
ilgninger er at forskningsbevilgningene bør fordeles ut fra andre kriterier enn
behovet for undervisningsressurser. Skillet kan også være en forutsetning for
å skjerme - og eventuelt øke - forskningsbevilgningene.

Rapporten viser at skillet mellom forsknings- og utdanningsbevilgningene
i ulik grad blir fulgt opp lokalt. Flere av landene bruker sine systemer som
beregningsmodeller,dvs. at forsknings- og utdanningsbevilgningene føres sam-
men igjen ved tildeling til institusjonene, og at summen tildeles som en ram-
mebevilgning. Så er det i stor grad opp til institusjonene selv å fordele denne
rammebevilgningen til henholdsvis utdanning og forskning. Forholdet mel-
lom de to delene i beregningsmodellen kan imidlertid ha signaleffekt om hvor-
dan institusjonene bør fordele ressursene mellom utdanning og forskning.

I England er kriteriene for tildeling av bevilgningen offentlige, og de
enkelte fagmiljøene vil internt kreve å få minst så mye som de har bidratt med
i beregningen av totalbevilgningen. Erfaringer fra flere av landene tyder på at
institusjonene svært ofte fortsetter å fordele ressursene slik de tradisjonelt har
gjort.

I Danmark og Sverige er det innført et rapporteringssystem der lærest-
edene må dokumentere hvordan de har brukt ressursene på forskning og
undervisning. Fordi en stor andel av ressursene er lønn til det vitenskapelige
personalet, forutsetter et slikt system en eller annen form for tidsregistrering.

Tabell 13.7: Kontrakter og resultatbaserte tildelinger

Kontrakter Resultatbaserte tildelinger

Australia Anbu

Danmark Beståtte eksamener og større opp-
gaver

Finland Forhandlinger mellom departemen-
tet og hver enkelt institusjon

Kandidatproduksjon

New Zealand Auksjon

England Tildeling etter «bidding process» på 
grunnlag av kvalitet, etterspørsel, 
nasjonale og regionale behov

Sverige Vekttallsproduksjon

311.Jens-Christian Smeby: Basisfinansiering av universitetene: Erfaringer med å skille mel-
lom bevilgninger til forskning og utdanning, NIFU skriftserie 9/98.
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Myndighetene har imidlertid ikke krevd en så detaljert rapportering, og det er
foreløpig uklart hvordan rapportene vil bli brukt.

Det er for øvrig viktig å merke seg at alle landene har noe mer fleksible
prinsipper enn Norge mht. regulering av hvor mye tid den enkelte ansatte skal
bruke til henholdsvis undervisning og forskning. I enkelte av landene finnes
det rene undervisningsstillinger.

De fleste landene ønsker å fordele forskningsressursene ut fra kvalitet,
men det har vist seg vanskelig å finne gode kriterier for å måle forskning-
skvalitet. I alle landene, bortsett fra i England, fordeles derfor forskningsres-
sursene i all hovedsak fremdeles ut fra tradisjon. I England er det en målset-
ting å konsentrere forskningsressursene om de gode miljøene. Alle miljøer
rangeres ut fra evalueringer basert på rapportering og  peer-review. I Danmark
har universitetene klart å stoppe et forslag om å innføre en liknende modell ut
fra det argumentet at en slik modell blir svært dyr. Det har også vært hevdet
at det vil være urimelig å bruke store summer på å omfordele en relativt liten
del av basisbevilgningene til forskning.

I flere av landene har det vært foreslått å fordele en liten andel av forskn-
ingsbevilgningene ut fra resultatindikatorer. Slike indikatorer kan for eksem-
pel være publisering, sitering, antall doktorgradskandidater, akademiske
priser og eksterne forskningsressurser. Det hefter imidlertid en rekke
måletekniske svakheter ved alle slike resultatindikatorer, og det er fagrelat-
erte karakteristika som gjør sammenligninger på tvers av fagområder og disi-
pliner problematisk. Foreløpig har derfor ingen av landene innført systemer
der deler av forskningsressursene fordeles på grunnlag av indikatorer basert
på publiseringsdata. I enkelte av landene tildeles en del av ressursene på
grunnlag av antall doktorgradskandidater, det gjelder for eksempel Finland.
Dette er imidlertid først og fremst en måte å kanalisere ressurser til forskerut-
danningen på.

I alle landene har det vært et ønske om å utarbeide mer eksplisitte kriter-
ier for utdanningsbevilgningene. I noen av landene er modellene i hovedsak
basert på antall studenter, mens andre land helt eller delvis baserer ressurst-
ildelingen på antall eksamener eller ferdige kandidater.

Erfaringer viser at slike beregningsmodeller kan føre til utilsiktede
omfordelinger mellom institusjoner. Dessuten fører en nedgang i antall stu-
denter til reduksjoner i bevilgningene. Spesielt problematisk er dette når det
rammer fag der myndighetene ut fra nasjonale hensyn ønsker å opprettholde
utdanningskapasiteten og kompetansen. Modellene kan relativt enkelt også
brukes internt ved institusjonene. Dette kan føre til store svingninger i utdan-
ningsbevilgningene for de enkelte fagmiljøene.

Utviklingen i de land som er undersøkt, går stort sett i retning av tilpas-
ninger innenfor systemet. I Sverige er det ingen stor debatt om skillet mellom
bevilgningene til utdanning og forskning. Det blir framhevet som en fordel at
det er eksplisitte kriterier for hvordan ressursene fordeles. Kritikken retter
seg således ikke mot skillet i beregningen, men mot den separate kostnad-
srapporteringen. Det blir hevdet at dette bidrar til å forsterke skillet mellom
forsknings- og utdanningsvirksomheten.

Ved innføring av nytt ressurstildelingssystem i Sverige i 1993 ble det
foreslått at mellom 25 og 30 pst. av basisbevilgningen til forskning skulle være
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resultat- og aktivitetsrelatert. Dette forslaget har imidlertid møtt sterk kritikk
fra universitetene og har ikke blitt iverksatt. Bevilgningene til forskning og
forskerutdanning ble tidligere gitt til hvert enkelt fakultet ved de institus-
jonene som fikk basisbevilgninger til forskning (såkalte «fakultetsanslag»).
Fra 1997 får alle høgskoler også en basisbevilgning til forskning, men det
meste av forskningsbevilgningene går fortsatt til de tradisjonelle univer-
sitetene. Og fremdeles er det slik at det bare er universitetene og det vi i
Norge betegner som de vitenskapelige høgskolene, som får midler til for-
skerutdanning.

I Danmark har atskilte utdannings- og forskningsbevilgninger ført til at
nye institusjoner som har hatt en sterk vekst i antall studenter, ikke har fått
tilført basismidler til forskning i takt med veksten i utdanningsbevilgningen.
En aktivitetsrelatert bevilgning som ble innført med virkning fra 1998, har til
hensikt å rette opp noe av denne skjevheten.

De vitenskapelig ansatte i Danmark skal både forske og undervise. Hvor
mye tid den enkelte har til forskning, blir fastsatt lokalt ut fra de ressursene
som står til rådighet. Svingninger i utdanningsbevilgningen skal ikke rokke
ved hovedprinsippet, men disse svingningene vil ha betydning for balansen
mellom aktivitetene. Det er imidlertid en bekymring for hvordan systemet vil
fungere ved nedgang i studenttallet, og spørsmålet er om dette skal føre til at
institusjonene må si opp fagpersonale. Dette reiser igjen spørsmålet om sær-
finansiering for å unngå kortsiktig nedbygging av fagmiljøer som myndighet-
ene ønsker å prioritere.

13.4 Enkeltelementer i en finansieringsmodell for høgre utdanning

13.4.1 Rammestyring kontra resultatstyring

Et fagdepartementet vil normalt tildele driftstilskudd til underliggende forval-
tningsorgan som er knyttet til pålegg om aktivitet for gjeldende budsjettperi-
ode. Bevilgningen vil være basert på anslag over institusjonens finansierings-
behov i forhold til nødvendig innsats for å oppnå et bestemt resultat. Varias-
joner i beregningsgrunnlaget kan lede til et system som ikke utelukkende er
basert på innsats, men der en også trekker inn resultatmål.

På institusjonsnivå gir resultatbaserte tildelinger og rammetildelinger
ulike former for budsjettsikkerhet. I prinsippet gir rammesystemet institus-
jonene budsjettsikkerhet hva angår den samlede bevilgningen, men forutset-
ter som hovedregel at aktiviteten kan styres innenfor en øvre grense, og at
bevilgningene ikke umiddelbart reduseres ved fallende aktivitet i forhold til
budsjettforutsetningen. Sikkerheten for institusjonene ved resultatbasert fin-
ansiering ligger i at de kan regne med at stigende aktivitet vil bli finansiert, og
at den enkelte institusjonen selv kan beregne sin faktiske bevilgning når aktiv-
iteten realiseres.
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Oppsummering
Som argumenter  for rammetildeling er blant annet følgende anført:
– Det sikrer en samlet politisk prioritering av midlene.
– Ved at midlene er knyttet til pålegg om aktiviteter, gis det rom for direkte

politisk styring gjennom finansiering.
– Det gir en utstrakt grad av budsjettsikkerhet for institusjonene og for

staten.
– Små fagmiljøer og institusjoner med lav søkning kan i ønsket grad bev-

ares.
– Det ivaretar hensynet til demokratisk forankret styring.

Som argumenter  mot rammetildeling er blant annet følgende anført:
– Rammestyring i seg selv inneholder ikke incitamenter til å effektivisere

virksomheten ved utdanningsinstitusjonene; innsparinger i offentlig virk-
somhet tas som oftest ut i volumøkning. 312

– Suksess i systemet måles ikke i hva som produseres av resultater.
– Lobbyvirksomhet gir innflytelse.
– Systemet gir en langsom tilpasning til nye behov.

13.4.2 Resultatbasert finansiering

Statlig bevilgning basert på  resultatene av institusjonenes virksomhet -
stykkprisfinansiering - innebærer at bevilgningen blir knyttet opp til det mest
synlige resultatmålet som institusjonene kan levere - antall kandidater eller
vekttall per tidsenhet. Innslag av resultatbaserte komponenter i finansierings-
modellen skaper mer fokus på institusjonenes ansvar for egne prioriteringer i
den interne ressursdisponeringen. Et slikt system forutsetter dialog mellom
de bevilgende myndighetene og institusjonene der de spesifikke målene for
hver enkelt institusjon blir fastlagt. Bevilgningene som senere tildeles, vil
være en konsekvens av i hvilken grad institusjonene har klart å oppfylle disse
målene

Stykkprisfinansiering gir dermed utdanningsinstitusjonene økonomiske
incitamenter til å reagere på endringer i samfunnet og arbeidsmarkedet. Det

Tabell 13.8: Rammestyring og stykkprisfinansiering som idealmodeller

Rammestyring Stykkprisfinansiering

Det primære ansvaret Departement Styret (eget rettssub-
jekt)

Regulering av aktiv-
iteten

Sentral styring av totalkapasitet på institus-
jonsnivå, samt på profesjonsutdanninger

Tilbud og etterspørsel

Politisk styring Fastlegging og fordeling av en samlet 
ramme

Incitamentstyring via 
stykkpriser

Bevilgning Rammestyrt Resultatstyrt

312.§ 4 i Bevilgningsreglementet stiller krav om at man ved utarbeidelsen av det årlige buds-
jettforslaget må foreta en realistisk budsjettering av hvilket beløp som trengs under hver 
enkelt post for å dekke de utgiftene som skal betales.



NOU 2000: 14
Kapittel 13 Frihet med ansvar 469
gir også incitamenter til å tilpasse kapasiteten på ulike utdanninger og fagom-
råder til den faktiske etterspørselen. Siden studenter som faller fra, ikke
utløser tilskudd i neste budsjettrunde, ligger det et incitament til effektiviser-
ing blant annet gjennom bedre undervisningskvalitet.

Et finansieringssystem basert på oppnådde resultater består av en
offentlig tilskuddsyter på den ene siden og en eller flere statlige eller private
produsenter på den andre siden. Videre betinger det ett eller flere  objektive og
kontrollerbare aktivitetsmål, samt en takst (stykkpris) per aktivitetsenhet. Inn-
føring av en resultatbasert finansieringsmodell forutsetter relevante
måleindikatorer for den aktiviteten som institusjonene er forutsatt å fram-
bringe, slik som kandidattall, antall doktorgrader eller avlagte vekttall, som
kan brukes ved vurdering av mål- og resultatoppnåelsen ved institusjonene.
Slike resultatindikatorer vil normalt også kunne inneholde til dels uklare
begreper som produktivitet, effektivitet, kvalitet, relevans med mer. Det vil
også være relevant å definere enhetskostnader, samt å differensiere priser i
forhold til studenter på mer eller mindre kostbare utdanninger.

Resultatmålene i en slik modell vil måtte bestemmes av politiske myn-
digheter, mens Stortinget gjennom Riksrevisjonen har ansvaret for å vurdere
i hvilken grad målene er oppfylt.

Som styringsmiddel resulterer et resultatbasert finansieringssystem i
utdanningssektoren i en aktivitetsbasert fordeling og omfordeling av res-
surser mellom utdanninger, utdanningsområder og institusjoner. Finansier-
ingssystemet sikrer slik at overføring av ressurser fra områder med lav aktiv-
itet til områder med vekst skjer hurtig og automatisk, og skaper dermed
grunnlag for en dynamisk tilpasning til nye behov. Dette understøtter også
ønsket om desentralisering og uavhengige institusjoner.

Den direkte koblingen mellom tilskudd og aktivitet gir en omfordeling av
midler som sikrer innsparinger ved et generelt aktivitetsfall, ettersom det ikke
er nødvendig å treffe vedtak om at det skal foretas innsparinger før det realis-
eres. På denne måten unngår en også at frigjorte ressurser som følge av aktiv-
itetsfall leder til utgiftsdrivende standardheving og volumøkning. Et eventuelt
fall i aktiviteten innenfor ett område kan imidlertid kompenseres med høyere
aktivitet på andre områder. Dette gjelder spesielt de institusjonene som tilbyr
flere utdanninger.

Oppsummering
Som argumenter  for stykkprisfinansiering er blant annet følgende anført:
– Stykkprisfinansiering bidrar til å skape resultat- og incitamentorientering

i styringen av universiteter og høgskoler.
– Det vil ansvarliggjøre institusjonene i den forstand at de økonomiske ram-

mebetingelsene endres hvis de ikke oppfyller resultatmålene.
– Institusjonene får incitament til å tilpasse kapasiteten til etterspørselen;

blir ansvarliggjort når det gjelder markedet for kandidater, og blir tvunget
til å følge med på utviklingen i tilbud og etterspørsel etter kandidater.

– Institusjonene konfronteres med konsekvensene av ulike valg slik som
hvilke utdanninger de skal tilby, og hvor mange studenter de skal ta opp.

– Det vil stimulere til studieeffektiviserende og kvalitetsfremmende tiltak
ved institusjonene.
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– Institusjonene blir premiert for å gjøre det de kan best - slik kan ordningen
stimulerer til arbeidsdeling og spesialisering.

– Det kan danne grunnlaget for et enkelt og rettferdig administrativt sty-
ringsredskap som gir åpenhet og forutsigbarhet for institusjonene.

Som argumenter  mot stykkprisfinansiering er blant annet følgende anført:
– Små fagmiljøer og institusjoner med lav søkning vil være utsatt.
– Institusjoner som rekrutterer studenter med lave akademiske kvalifikas-

joner, kan slite med gjennomføringsproblemer som ikke kan tilskrives
studiekvaliteten.

– Institusjoner kan komme inn i en ond sirkel; lav studieprogresjon gir dår-
ligere økonomi, noe som kan gå ut over studiekvaliteten og føre til at enda
færre studenter med gode akademiske kvalifikasjoner søker seg til insti-
tusjonen.

– Det kan skape problemer for den interne ressursdisponeringen ved
nedgang i studenttallet.

– En ensidig fokusering på resultater kan skape uheldig konkurranse mel-
lom institusjonene om studentgrupper.

– Det er konflikt mellom hensynet til et oversiktlig prissystem og ønsket om
å ivareta alle institusjons- og utdanningsspesifikke forhold.

– Det er en mindre stabil finansieringskilde der variasjoner i studenttallet og
studiegjennomføring kan gi store variasjoner i institusjonenes inntekter.

– Det kan ha visse svakheter med hensyn til den sentrale utgiftsstyringen.

13.4.3 Muligheter for aktivitetsbasert finansiering av de høgre utdan-
ningsinstitusjonene

Resultatbaserte finansieringssystemer kan kun benyttes med fordel på
områder der aktiviteten som tilskuddet er basert på, kan tenkes å ville variere
fra år til år. Aktiviteten kan tenkes fastsatt på ulike måter, og det er avgjørende
hvem som etterspør aktiviteten. I utdanningssektoren vil det være snakk om
mulige brukere eller studenter som, uavhengig av tilskuddsyteren, ønsker å
ta utdanning ved de stykkprisfinansierte institusjonene. Studenten har samti-
dig mer eller mindre fritt valg mellom flere utdanningsinstitusjoner. På denne
måten skapes et kvasimarked, ved at et antall tilbydere konkurrerer på like
betingelser (like priser) om brukeren, men der det er atskillelse mellom bruk-
eren og den som betaler tilskuddet. En slik markedsliknende løsning forutset-
ter videre at det er en sammenheng mellom institusjonens innsats og resul-
tatene av virksomheten.
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Kilde: Undervisningsministeriet (1998): Rapport om taxameterstyring, København

Felles for kvasimarkedet og den bilaterale avtalen/kompensasjonsordnin-
gen er at produsenten er sikret aktivitetsbasert betaling etter på forhånd fast-
satte kriterier, og tilskuddsyteren ytelser til gitt enhetskostnad. Forskjellen
mellom alternativene er kun at i kvasimarkedet har institusjonen et incitament
til å tiltrekke seg og holde fast ved brukerne, som er forutsetningen for å
kunne frambringe resultater som utløser bevilgning.

13.4.4 Fastlegging av priser

Stykkpriser kan fastsettes sentralt eller ved institusjonene. Sentralt fastsatte
priser forutsetter at departementet utvikler kostnadsmodeller som kan
beskrive kostnadsstrukturen innenfor ulike utdanninger. Dette krever at
departementet til enhver tid har god innsikt i institusjonenes økonomi, og kan
innhente opplysninger om hva ulike utdanninger koster. En annen mulighet
er at prisene fastlegges ut fra politiske prioriteringer uten å knyttes direkte til
hva de ulike utdanningene faktisk koster, slik det praktiseres i Danmark, se
avsnitt 13.3.5.

Alternativt kan departementet innhente prisanslag for gitte «oppdrag», for
eksempel utdanning av et gitt antall kandidater innenfor ulike utdanninger.
Anbudskonkurranser innebærer at statlige og/eller private institusjoner invi-
teres til å by på en definert oppgave. Poenget med budprosessen er blant annet
å skaffe til veie informasjon om institusjonens faktiske kostnader. Dette vil
være mulig dersom det er flere tilbydere, de konkurrerende bedriftene ikke
kjenner hverandres kostnader fullt ut, og alle er interessert i å skaffe seg kon-
trakten.

Kartlegging av kostnader
Ved å tildele midler etter normaliserte kostnader vil man gi nøytrale signaler
til styringen. Kostnadsmodellen behøver imidlertid ikke å være nøytral. Alle
dreininger bort fra institusjonenes egne kostnader vil gi incentiver til endret
tilpasning. Bare det å etablere en felles kostnadsnorm vil gi de enkelte insti-
tusjonene bestemte incentiver fordi ingen institusjoner ville være akkurat lik
normen.

Departementet har våren 1999 satt i gang et arbeid med innhenting av
kostnader per student per studieretning fra de statlige høgskolene. Dette

Tabell 13.9: Kvasimarked kontra bilaterale avtaler/rene kompensasjonsordninger

Atskillelse mellom tilskudd-
syter og etterspørrer

Likhet mellom tilskuddsyter 
og etterspørrer

Utdanningsinstitusjonens 
innsats kan påvirke aktiv-
iteten.

Kvasimarked der institus-
jonene har incitamenter til å 
tiltrekke og fastholde bruk-
ere.

Bilateral avtale der institus-
jonen har incitamenter til å 
imøtekomme tilskuddsyter-
ens aktivitetsønsker.

Utdanningsinstitusjonen kan 
ikke påvirke aktiviteten.

Kompensasjonsordning der 
institusjonen kompenseres for 
aktivitet den er uten innfly-
telse på.

Bilateral avtale der institus-
jonen kompenseres for aktiv-
itet den er uten innflytelse på.
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materialet skal i utgangspunktet benyttes som grunnlag for det arbeidet med
omfordelingsmodellen som er satt i gang ved de statlige høgskolene. Materi-
alet kan også danne grunnlag for en kartlegging av faktiske kostnader knyttet
til ulike utdanninger ved ulike institusjoner.

Auksjoner og anbud - effektivisering fra tilbudssiden
Anbudskonkurranse innebærer at en offentlig myndighet utlyser konkur-
ranse om et oppdrag, men der tjenestetilbudet finansieres over offentlige bud-
sjetter. Det finnes flere varianter av anbudskonkurranser eller auksjoner
generelt; det sentrale er å utforme anbudskonkurransen på en slik måte at en
faktisk kan høste de effektivitetsgevinstene som måtte foreligge. Flere studier
indikerer at offentlig tjenesteproduksjon kan oppnå kostnadseffektivitet gjen-
nom anbudsteknikker.

Innenfor utdanningssektoren er det lange tradisjoner for bruk av auk-
sjoner ved fastlegging av priser; dette gjelder særlig ved forsknings- og kon-
sulentoppdrag. Mer kontroversielt er bruken av auksjoner ved finansiering av
høgre utdanning slik det tidligere ble praktisert av Higher Education Funding
Council for England (HEFCE), og slik det blir praktisert i New Zealand. 313

Det engelske systemet med anbud ble første gang praktisert i 1990.
Opprinnelig besto budene til hver enkelt institusjon av et tilbud om å ta opp et
gitt antall studenter til en gitt pris. Disse prisene kunne settes lik såkalte
«guide-prices» fastsatt av HEFCE med utgangspunkt i gjennomsnittspriser
innenfor ulike fag. Alternativt kunne institusjonene velge å underby prisene
som var fastsatt av HEFCE. Resultatet var en priskonkurranse som blant annet
ledet fram til et dramatisk fall i bevilgning per student.

I engelske systemet med priskonkurranse kan det tenkes to scenarier der
institusjonene vil utdanne kandidater til en pris som er lavere enn de veile-
dende prisene. For det første kan det tenkes at institusjonene ved å bli mer
effektive kan senke kostnaden per student, og derved vil kunne drive virksom-
heten til en lavere kostnad totalt sett. Dette illustrerer nettopp at auksjonen
har innebygd incentiver til å effektivisere virksomheten.

For det andre kan det tenkes tilfeller der institusjonene har ledig kapasitet.
I så fall vil marginalkostnaden ved å ta opp en ekstra student ligge under gjen-
nomsnittskostnaden. I dette tilfellet vil institusjonen øke «overskuddet» ved å
ta opp en ekstra student, og på denne måten utnytte mulige stordriftsfordeler.
Det er klart at institusjonene ikke kan tilby utdanning til alle studentene til en
pris som er lavere enn gjennomsnittskostnaden uten at de får midler til å
dekke faste kostnader, men de faste kostnadene kan eksempelvis finansieres
med øremerkede bevilgninger og midler fra private kilder, mens studieplass-
ene finansieres med en stykkpris som kan være lavere enn gjennomsnittsko-
stnaden.

Hensikten med auksjonssystemet er blant annet å motivere universitetene
og høgskolene til å finne fram til muligheter for å effektivisere virksomheten.
Så lenge det er muligheter for effektivisering, vil institusjonene ha incentiver

313.Bruken av auksjoner i det britiske utdanningssystemet ble først introdusert av Univer-
sity Funding Council (forløperen til Higher Education Funding Council for England) og 
Polytechnics and Colleges Funding Council.
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til å hente dette ut. Dette er i motsetning til rammebevilgning knyttet til
pålegg. Siden lukkede engangsbud bestemmer prisen som universitetene
krever for studieplasser, vil de innsparingene som oppnås, redusere kost-
nadene for høgre utdanning for statskassen. Tilsvarende - hvis det ikke er
innsparingspotensial å ta ut, vil ikke institusjonene være i stand til å by under
de veiledende prisene.

13.5 Brukerelementet i finansieringssystemet

13.5.1 Innledning

Det er en grunnleggende målsetning i utdanningspolitikken å fremme lik rett
til utdanning uavhengig av sosiale, geografiske eller økonomiske forhold.
Innrettingen av den offentlige finansieringen gjennom lærestedene må derfor
ses i sammenheng med utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen 314 og
studentvelferden 315.

Fra en økonomisk synsvinkel er utdanning en investering med forvent-
ning om en framtidig avkastning. Både samfunnet og den enkelte har fordeler
av utdanningen. Det er derfor rett og rimelig at kostnaden ved å ta utdanning
er delt mellom den enkelte og fellesskapet. Utfordringen ligger i å gi denne
fordelingen en utforming som ikke bare oppfattes som rettferdig, men som
samtidig motiverer studentene og lærestedene til å gjøre valg som fremmer
effektivitet og kvalitet. For den enkelte vil dette kunne være avgjørende for å
lykkes i arbeidslivet. For samfunnet vil valgene kunne være avgjørende i
konkurransen med andre land.

For å fremme en slik utvikling er det diskutert om man skal bringe bruk-
erhensynet tyngre inn i beslutningsgrunnlaget. Tanken er å få til en dobbel
effekt: dels å redusere belastningen på de offentlige budsjettene, dels å moti-
vere lærestedene til å legge større vekt på hensynet til de utdanningssøkende.
I denne sammenhengen er det gjerne to varianter som blir diskutert internas-
jonalt:
– innføring av studieavgifter i offentlig høgre utdanning
– vouchers ved finansiering av høgre utdanning

I OECDs bakgrunnsrapporter til Thematic Review of the First Years of Ter-
tiary Education om Norge pekes det på at Norge er blant de landene som ennå
ikke har innført noen form for brukerbetaling i høgre utdanning. Det under-
strekes at fordelene med innføring av studieavgifter ikke bare er knyttet til det
økende finansieringsbehovet i høgre utdanning, men i minst like stor grad til
selve driften av institusjonene. OECD legger vekt på at en ved å innta en for-
domsfri holdning til nye prinsipper for å dele de økende kostnadene knyttet til
høgre utdanning kan hente ut mulige effektivitetsgevinster i det høgre utdan-
ningssystemet.

314.Studiefinansieringen er nylig gjennomdrøftet i NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger - om 
utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen.

315.Se NOU 1993: 13 Leve og lære II - om utdanningsfinansiering og studentvelferd.
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13.5.2 Studieavgifter

Generelt vil brukerbetaling for offentlige tjenester regulere etterspørselen ved
at den enkelte brukeren må foreta en avveining mellom nytte og kostnad for
tjenesten. Gitt at det er samsvar mellom den individuelle og den samfunns-
messige nyttevurderingen, bør brukerbetalingen gi uttrykk for de sam-
funnsøkonomiske grensekostnadene ved å produsere den gitte varen/tjenes-
ten. 316

Blant begrunnelsene for offentlig subsidiering av høgre utdanning er at
utdanning skaper positive eksterne effekter. 317 Selv om dette argumentet er
akseptert, er det vanskeligere å tallfeste. I tillegg til den samfunnsøkonomiske
gevinsten kan de privatøkonomiske fordelene av høgre utdanning være bety-
delige. 318 Økonomisk teori argumenterer derfor for at studenten bør bære
deler av kostnadene. Innføring av studieavgifter begrunnes også internasjon-
alt med de private fordelene som høgre utdanning kan gi i form av høyere livs-
tidsinntekt, bedre karrieremuligheter og større valgmuligheter generelt. 319

En annen begrunnelse er basert på likhet snarere enn på effektivitet. Dette har
sammenheng med at studenter fortsatt i stor grad rekrutteres fra over- og mid-
delklassen i mange land, særlig til dyrere og mer selektive utdanninger. Lave
eller ingen studiegebyrer innebærer dermed at studentene som tar høgre
utdanning, subsidieres av skatter som er betalt av arbeiderklassen. På den
andre siden kan det anføres at de som tar høgre utdanning, gjerne betaler høy-
ere skatt senere.

Et system som legger vekt på studentenes etterspørsel, vil i større grad
legge vekt på undervisningskvalitet og kostnadseffektivitet. I dette ligger at
studentene kan uttrykke sine preferanser i forhold til institusjoner og utdan-
ninger ved å velge den utdanningen/institusjonen som gir god kvalitet for pen-
gene. En kvalitetsinstitusjon er fra et slikt økonomisk perspektiv den institus-
jonen eller utdanningen som klart og tydelig definerer sine hensikter, og som
er effektiv og dyktig til å nå de målene som er satt av institusjonen selv eller
andre. Videre kan kvalitet knyttes til å møte brukerens - det vil si studentens -
uttalte eller indirekte behov. Høy gjennomstrømning av kandidater eller utek-
saminering av flere kandidater uten økte ressurser vil kunne betraktes som
kvalitet ut fra dette perspektivet. 320

Studieavgifter kan betales til staten (slik som i Australia) eller direkte til
institusjonen, og avgiften kan fastsettes sentralt (slik som i England) eller av
hver enkelt institusjon. I det førstnevnte tilfellet vil de innbetalte avgiftene nor-
malt inngå i statens inntekter og ikke bli fordelt direkte til den institusjonen
som studentene studerer ved. Betaling av studieavgift til institusjonen
innebærer at institusjonenes finansiering kobles direkte til rekruttering av stu-
denter, dette skaper konkurranse om studenten. Studieavgifter bidrar til å
gjøre institusjonene mer oppmerksomme på studentenes behov siden en del

316.Likhet mellom individuell og samfunnsmessig nyttevurdering forutsetter for det første at 
brukerne har god informasjon om den nytten som de har av offentlige tjenester, og 
videre at den enkeltes forbruk av tjenesten ikke har positive eller negative konsekvenser 
for andre innbyggere.

317.Se  (Link til) kapittel 4 Høgre utdanning og verdiskapning.
318.Merk at dette varierer mellom land.
319.Jf. diskusjonene i Australia og England.
320.Kvalitet i læringsmiljøet drøftes i  (Link til) kapittel 7.
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av finansieringen er direkte knyttet til rekrutteringen av studenter. Desentra-
lisert fastsatte avgifter er derfor et instrument til å flytte maktfordelingen -
checks & balances - til institusjons- og studentnivå, der aktiviteten skjer og
kostnadene oppstår.

Fra et markedsøkonomisk synspunkt representerer desentralisert fast-
satte studieavgifter eksplisitte priser for høgre utdanning. Prising av utdan-
ningstjenester vil slik innebære større bevissthet om kostnadene som er for-
bundet med virksomheten blant både studentene og institusjonene. Pris og
kvalitet vil kunne variere mellom institusjoner og fagområder. Desentralisert
fastsatte avgifter kan ta høyde for kostnadsforskjeller og etterspørsel etter
studieplasser. Et vesentlig effektivitetsproblem ved sentralt fastsatte priser vil
være vanskelighetene som politiske myndigheter har med å fastsette stør-
relsen på studieavgiftene.

Studieavgifter i offentlig sektor vil skape større muligheter for private til-
bydere, noe som kan gi nye utdanningstilbud fra privat sektor. Slik vil inn-
føring av avgifter kunne bidra til et mer responsivt og diversifisert system
totalt sett.

En mulig ulempe for universitetene og høgskolene er at det vil få direkte
økonomiske konsekvenser når studentene velger å flytte mellom institus-
jonene. En mulig konsekvens er at institusjonene ikke kan drive virksomheten
like kostnadseffektivt som når etterspørselen etter ulike fag og utdanninger er
stabil. Det kan være betydelige kostnader forbundet med større endringer i
studenttallet. Slike kostnader er knyttet til undervisningspersonale og grad av
over-/underutnytting av bygningsmassen, men her vil endringenes omfang ha
mye å si; små variasjoner i studentmassen vil ikke nødvendigvis medføre
merutgifter for institusjonene. For øvrig skjer det endringer i studenttallet
også i dagens situasjon, uten at det får umiddelbare økonomiske kon-
sekvenser for institusjonene.

Studieavgifter kan slik bli en mer ustabil finansieringskilde for institus-
jonene enn rammebevilgning. Men her vil blant annet studentenes betaling-
shorisont ha betydning; et system der studenten kan velge å forskyve betalin-
gen til utdanningen er avsluttet, som for eksempel i Australia, vil være mer sta-
bilt enn et system som det britiske, der studentene betaler når de studerer. Et
system som pålegger studenten å bidra med en høy andel av kostnadene, er
muligens også mer følsomt for konjunkturendringer, men slike variasjoner vil
normalt også i en viss grad påvirke øvrig offentlig virksomhet.

Fordelingsvirkninger av egenbetaling i høgre utdanning
Den mest fundamentale virkningen et finansieringssystem kan ha på tilgan-
gen til høgre utdanning, er knyttet til om og i hvilken grad studentene er
pålagt å bidra til å finansiere utdanningen. I Norge har vi lagt vekt på at
offentlige utdanningstilbud skal være gratis og tilgjengelige for alle. Det har
vært og er fortsatt en grunnleggende målsetning at alle skal ha lik rett til
utdanning uavhengig av sosiale, geografiske eller økonomiske forhold.

Internasjonale erfaringer med innføring av studieavgifter antyder imid-
lertid at den generelle studietilbøyeligheten ikke har gått ned, men at den i
noen tilfeller kan ha ført til større administrasjonskostnader (for eksempel til
markedsføring). Et annet aspekt er at innføring av studieavgifter har økt insti-
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tusjonenes incitamenter til å rekruttere studenter som fullt ut betaler for sine
studier. Det kan i denne sammenhengen nevnes at høgre utdanning har
utviklet seg til å bli en viktig eksportnæring i både Australia og England.

Ved innføring av egenbetaling vil ulike stipend- og låneordninger, samt til-
bud om gratis studieplasser bidra til å sikre likhet. Begrenset tilgang på slik
støtte forutsetter imidlertid en øvre grense for avgiftens størrelse i de tilfeller
der denne fastsettes av hver enkelt institusjon, hvis målet er å sikre lik rett til
utdanning. En annen mulighet, som ofte er praksis i USA, er at institusjonene
etablerer egne ordninger for dekning av studieavgifter for mindre velstående
studenter («fee waiver» arrangements). Innføring av studieavgifter innebærer
imidlertid ikke nødvendigvis at studentene blir belastet med større utgifter i
løpet av studietiden, se beskrivelser i punkt 13.3.2 av det australske alterna-
tivet, der betalingen kan forskyves til utdanningen er fullført.

Oppsummering
Som argumenter  for en innføring av studieavgifter kan det blant annet
anføres:
– Studieavgifter representerer en tilleggskilde til finansiering som kan være

ønskelig i en tid med press mot offentlige budsjetter.
– Det kan virke positivt på studentenes engasjement og motivasjon for å full-

føre en utdanning eller et kurs.
– Studentene vil i større grad enn i dag ha synspunkter omkring kvaliteten

på institusjonenes utdanningstilbud.
– Institusjonene må legge større vekt på studentenes behov og ønsker.
– Studentene kan i større grad sette makt bak sine krav.

Som argumenter  motstudieavgifter kan det blant annet anføres:
– Studieavgifter forsterker den sosialt skjeve rekrutteringen til høgre utdan-

ning.
– Mulighetene for politisk styring av sektoren kan svekkes.
– Noen fag er små og sårbare for svingninger i studenttallet.
– Systemet vil lett kunne gå ut over fag der en ut fra politiske vurderinger

mener det er viktig å opprettholde en nasjonal kompetanse.
– Studentene betaler allerede i dag en høy pris for utdanningen, blant annet

gjennom tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg kommer det at avkastningen av
høgre utdanning er lavere i Norge enn i andre land, samt at de som tar
høgre utdanning, gjerne betaler høy skatt senere.

– Det er en mindre stabil finansieringskilde der variasjoner i studenttallet
kan gi store variasjoner i institusjonenes inntekter.

– Det kan ha svakheter med hensyn til den sentrale utgiftsstyringen.

13.5.3 Vouchers eller gebyrstipend ved finansiering av høgre utdanning

Et av argumentene for brukerbetaling i offentlig sektor er at produsentene av
offentlige tjenester i større grad vil vektlegge brukernes ønsker og behov. Inn-
føring av en voucherkomponent i finansieringsmodellen kan bidra til å skape
større konkurranse om studenten uten å øke den privatøkonomiske belastnin-
gen ved å ta høgre utdanning. Essensen i et vouchersystem er at i stedet for å
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tildele (hele) grunnbevilgningen til institusjonene over deres kapitler i stats-
budsjettet, knyttes midlene direkte til den enkelte studenten.

Med vouchers menes vanligvis verdipapir som gir visse rettigheter, van-
ligvis til rimelig kjøp eller gratis tilgang til et gode. I utdanningssektoren vil
det være snakk om studieprogrammer eller fag. Vouchers kan for eksempel
utformes som rett til
– et studium/utdanningsprogram
– et studium, men begrenset til normert studietid
– et visst antall år ved ulike institusjoner
– en viss sum penger som bare kan brukes ved betaling for studier

Studenten får i praksis et «verdipapir» som kan brukes til å etterspørre godet
høgre utdanning, studentene får med andre ord anledning til å bruke et beløp
bevilget over statsbudsjettet til å etterspørre utdanning ved de høgre utdan-
ningsinstitusjonene. Bruk av vouchers innebærer slik en form for
markedssimulering; studenten bruker voucheren som betalingsmiddel for
ønsket utdanning/kurs ved ønsket utdanningsinstitusjon. Individuelle vur-
deringer av forholdet mellom pris og kvalitet ved de ulike institusjonene vil
være avgjørende for hvor studenten ønsker å «kjøpe» sin utdanning. Stu-
denten kan velge å bruke pengene ved en annen institusjon hvis tilbudet ikke
oppfyller studentens krav til kvalitet, undervisningsform og så videre. Konkur-
ransen om studenten blir hardere, og institusjonene blir derfor mer lydhøre
for studentene.

Siden vouchers finansieres gjennom ordinære skatter og avgifter, kan
fordelingsvirkningene bli gunstigere enn ved brukerbetaling via stud-
ieavgifter. Systemet tilfører studentene kjøpekraft, uten å øke den privatøkon-
omiske kostnaden ved å ta høgre utdanning, samtidig som det skaper nye inci-
tamenter både for studentene og lærestedene. Med vouchers kan alle brukere
gis  tilstrekkelig betalingsevne, slik at mulige brukere med lav inntekt ikke må
å avvises. Fordi prisen på utdanning i større grad synliggjøres betyr voucher
at studentene kanskje blir mer aktive studiesøkere enn ellers.

Et vouchersystem forutsetter fritt forbrukervalg for at det skal kunne fun-
gere på en effektiv måte. Fritt forbrukervalg kan være valg mellom ulike
statlige tilbydere og/eller valg mellom statlige og private tilbydere. Dette er
tilfellet for de fleste utdanningstilbudene i Norge i dag. Videre forutsettes det
et marked for de tjenestene som tilbys; det har ikke noen effekt å utstyre stu-
denten med kjøpekraft hvis det ikke finnes alternativ anvendelse av denne.
Flere utdanninger tilbys imidlertid få steder i Norge, noe som bidrar til å
redusere effekten av systemet. Ved å inkludere private institusjoner, og even-
tuelt utenlandske som i dag er omfattet av gebyrstipendordningen i Lånekas-
sen, vil studentene stå overfor en mer reell valgsituasjon for de fleste utdan-
ninger.

Boks 13.3 Lånekassens ordning med gebyrstipend

Parallellen til voucherordningen i Norge er Lånekassens ordning med geb-
yrstipend for norske studenter som velger å studere ved utenlandske institus-
joner. Ordningen innebærer at Lånekassen i tillegg til utdanningsstipendet til-
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deler gebyrstipend til hel eller delvis dekning av skolepenger i forbindelse
med bestemte utdanninger. I 1998-1999 var maksimalt gebyrstipend kr. 47
400, mens det for noen utdanninger blir gitt tilleggsstipend til dekning av geb-
yrer/skolepenger ved bestemte læresteder utover det som dekkes av geb-
yrstipendet. 1 De utdanningssøkende kunne maksimalt få kr. 97 500 dekket
gjennom gebyrstipend og tilleggsstipend.

1Lånekassens årsrapport 1999.

Det er i realiteten ingen forskjell mellom vouchersystemet og stykkpristil-
skudd som dekker 100 pst. av produksjonskostnadene under forutsetning av
at stykkpristilskuddet kombineres med fritt forbrukervalg; i det ene tilfellet
sender institusjonen (produsenten) inn voucheren og mottar penger fra
statskassen, i det andre tilfellet sendes «regning» for utførte tjenester. En
mulig innvending mot vouchersystemet er at det svekker institusjonenes
incentiv til å uteksaminere kandidater sammenlignet med ren stykkprisfinan-
siering som belønner kandidater og vekttall. I det ligger at institusjonene
beholder «voucherpengene» selv om studenten ikke står til eksamen; institus-
jonen har incitament til å ta opp studenten, men ikke til å få studenten gjen-
nom. Imidlertid kan det anføres at institusjoner som tenker langsiktig vil
ønske fornøyde studenter som kommer igjen neste semester. Ved å stille krav
om at ordinær progresjon skal følges vil også studenten få et personlig motiv
og ansvar for å følge normal progresjon. I utformingen av vouchersystemet
kan det kan her synes naturlig å legge Lånekassens regler for forsinkelse og
avbrudd til grunn. I hovedsak gir Lånekassen støtte til høgre utdanning for
den tiden som er fastsatt som norm for utdanningen (normert tid), mens det
normalt kan tildeles støtte i inntil ett år utover normert tid. En annen side av
dette er at kostnadene som oppstår ved forsinkelse og avbrudd vil bli delt mel-
lom student og institusjon. I det rene stykkprisbaserte systemet ligger hele
den økonomiske risikoen for å oppnå gjennomstrømning på institusjonen, noe
flere anser som urimelig. Med vouchers gir det umiddelbare økonomiske kon-
sekvenser også for studenten hvis progresjon ikke følges (med vanlige forbe-
hold for svangerskap og sykdom). Ved forsinkelse kan beløpet som dekkes
kortes ned, eventuelt kan en del av beløpet omgjøres til lån.

Gitt eksistensen av et marked for utdanningstjenester er  informasjon en
sentral forutsetning for at dette markedssystemet skal fungere effektivt. På
utdanningsmarkedet er det særlig tre problemer som er knyttet til dette. For
det første er det flere sider ved høgre utdanning som vanskelig kan måles. For
det andre er markedet for utdanningstjenester kjennetegnet ved asymmetrisk
informasjon, det vil si at institusjonen sitter på mer informasjon om utdanning-
stilbudene enn det mulige studenter gjør. For det tredje er det store kostnader
forbundet med etablering og oppdatering av et informasjonssystem som er
både tilgjengelig og forståelig for mulige brukere.

En annen mulig innvendig er administrative kostnader. Hvis voucher blir
en «generalisert gebyrstipendordning» har vi imidlertid allerede opplegget for
administrasjon i Lånekassen. Og så lenge gebyrstipendent er relativt lavt (15
000-20 000 kroner) er det ikke behov for å differensiere mellom studier. Insti-
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tusjonene skal heller ikke kreve inn penger fra studentene, så det er ikke
snakk om kostbar fakturering.

Muligheter for variasjon/tilpasning av systemet
Et grunnleggende prinsipp for å forstå vouchers er at det ikke eksisterer ett
voucher-system, men et stort antall systemer som gjør bruk av voucher-
mekanismen. Voucher-systemer kan varieres langs flere dimensjoner som fin-
ansiering og regulering.

Variasjoner i finansieringsdelen omhandler spørsmål som voucherens
pålydende beløp, hva den kan benyttes som betalingsmiddel for, om utdan-
ningsinstitusjonen i tillegg kan kreve brukerbetaling, hvilke institusjoner som
omfattes av ordningen med mer. Den konkrete utformingen av voucheren vil
ha ulik innvirkning på valg som tas, spesielt blant grupper med begrenset til-
gang til økonomiske ressurser.

Selv om en ordning med voucher representerer et skifte fra offentlig reg-
ulering til mer markedsregulering, vil utdanningsmarkedet bestå av institus-
joner som er godkjent av det offentlige. Slik regulering er nødvendig for å
sikre faglige standarder og kvalitet.

Oppsummering
Som argumenter  for vouchers kan det blant annet anføres:
– Det kan virke positivt på studentenes engasjement og motivasjon for å full-

føre en utdanning eller et kurs.
– Det kan forventes at studentene i større grad enn i dag vil ha synspunkter

omkring kvaliteten på institusjonenes utdanningstilbud.
– Institusjonene vil legge større vekt på studentenes behov og ønsker.
– Det vil styrke studentenes forhandlingsposisjon mot lærestedet.
– Fordelene med studieavgifter ivaretas uten å øke den privatøkonomiske

belastningen.

Som argumenter  mot vouchers kan det blant annet anføres:
– Mulighetene til politisk styring av sektoren kan svekkes når deler av den

offentlige bevilgningen i realiteten fordeles av studentene.
– Studentenes raske skiftninger i preferanser mellom fag og institusjoner

får økonomiske konsekvenser for institusjonene.
– Små fagmiljøer og institusjoner med lav søkning vil være utsatt.
– Det er ikke opplagt at forutsetningene for at systemet skal fungere i prak-

sis er til stede.

13.5.4 Markedsnære finansieringsordninger for høgre utdanning

Fritt utdanningsvalg kombinert med egenbetaling - privat eller statlig finansi-
ert - vil under gitte forutsetninger lede til kvalitetsheving og en realisering av
mulige effektiviseringsgevinster. 321 Hvorvidt fritt forbrukervalg kombinert
med egenbetaling faktisk vil stimulere til kvalitets- og effektivitetsforbedrende

321.Rune J. Sørensen, Lars E. Borge og Terje P. Hagen: Effektivitet i offentlig tjenesteyting, 
Handelshøyskolen BI. 1999.
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konkurranse, avhenger av flere faktorer. For det første må den statlige finan-
sieringen av tjenesteproduksjonen avhenge av antall brukere og selve tjenest-
eproduksjonen. For det andre forutsetter det at brukerne har nødvendig infor-
masjon om tilbudet som gjør at de er i stand til å treffe rasjonelle valg.

Relevansen av markedsøkonomiske resonnementer for høgre utdanning
hviler på forutsetningen om full informasjon. Men selv om det er etablert en
«pris» på utdanning, har ikke mulige studenter tilstrekkelig informasjon om
kvaliteten på ulike institusjoner eller utdanninger til å treffe rasjonelle valg. Vi
har å gjøre med et marked som er kjennetegnet av asymmetrisk informasjon,
det vil si at institusjonene (selger/produsent av godet utdanning) innehar mer
informasjon om sine studietilbud enn det de studiesøkende (kjøpere av godet
utdanning) klarer å skaffe seg. Gapet mellom den informasjonen mulige stu-
denter har, og den informasjonen institusjonen selv sitter inne med, vil kunne
være betydelig. Denne asymmetrien vil ha betydning for en fristilt institusjon
som ønsker størst mulig budsjett; hvis potensielle studenter ikke har til-
strekkelig spesialkunnskap og informasjon, får en lett systematiske feil der
dårlige studietilbud fortrenger gode. En annen mulig innvending mot syste-
met er at undervisningen og eksamensarbeidet i enda større grad blir styrt av
studentenes preferanser, igjen basert på til dels mangelfull informasjon. Vi
kan risikere en Greshams lov; studentene har forskjellige forutsetninger og
det kan bli en utvikling der pengestrømmene kanaliseres mot tilbud som
faglig sett er lette å gjennomføre. Resultatet kan i verste fall bli en generell
kvalitetssenkning.

Påpekningen av denne typen markedsimperfeksjon er hovedpoenget i
artikkelen  The Market for Lemons av George Akerlof. 322 Akerlov beskriver
mulige tilpasninger i markeder med asymmetrisk informasjon med eksempler
hentet fra bruktbilmarkedet. Essensen er at ved kjøp av visse goder er bruk-
eren ute av stand til på forhånd å avgjøre om godet er av god eller dårlig
kvalitet. Varer av god og dårlig kvalitet må allikevel selges til samme pris siden
kjøper ikke kan skille de gode fra de dårlige. Resultatet kan bli en generell
kvalitetssenkning i tilbudet. En løsning på dette informasjonsproblemet i
bruktbilmarkedet er en uavhengig sertifisering som kan fortelle mulige kjø-
pere om bilens standard. Parallellen til utdanningsmarkedet er klar, og i tilfel-
let med fristilte institusjoner oppstår behovet for å sikre at lærestedene tilbyr
forskning og utdanning av god kvalitet. Dette drøftes nærmere i  (Link til)
kapittel 7  Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet og kapittel 15 Evaluering og
akkreditering i høgre utdanning.

Det antas at hvis slik informasjon blir skaffet til veie av et uavhengig
kvalitetssikringsorgan, så vil dette gi institusjonene incitamenter til å forbedre
sin akademiske kvalitet. Denne tilsynelatende enkle logikken er noe av det
som ligger bak utviklingen av systemer for evaluering i flere land. 323 Konk-
lusjonen er imidlertid begrunnet i en lang og kompleks årsakskjede som for
det første forutsetter at det er mulig å etablere troverdige og gyldige mål for
akademisk kvalitet, for det andre at studentene legger vekt på denne informas-
jonen når de skal velge utdanning og lærested, og for det tredje at institus-

322.George A. Akerlof (1984): An Economic Theorist's Book of Tales. Camebridge.
323.David D. Dill: «Higher Education Markets and Public Policy». Higher Education Policy, 

Vol. 10, No. 3/4, 1997.
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jonene vil reagere på fall i rekrutteringen og dermed treffe tiltak med sikte på
å forbedre kvaliteten i utdanningen. Selv om dette teoretisk er mulig, er det
allikevel flere praktiske problemer knyttet til gjennomføringen. Det er blant
annet behov for objektive mål for virksomheten ved institusjonene. Institus-
jonene selv mangler gjerne incitamenter til å framskaffe slik informasjon, og
studentene må derfor basere seg på andre mål på akademisk kvalitet, slik som
forskningens omdømme. Amerikanske studier har imidlertid funnet at det er
liten grad av korrelasjon mellom læring og tradisjonell rangering av institus-
joner på grunnlag av forskning.

13.6 Utvalgets vurderinger og forslag

Det er en sentral oppgave å bevare universiteter og høgskoler som
møteplasser for det beste i den vitenskapelige og humanistiske kulturtradis-
jonen som preger vårt samfunn. Som nasjonalt fellesskap bør vi sikre at det gis
en høgre utdanning som holder den nødvendige kvaliteten i internasjonal
sammenheng. Betraktet som kunnskapsallmenning representerer høgre
utdanning en nødvendig forutsetning for opplyst debatt om vår historie og kul-
tur så vel som frembringer av spesialiserte kunnskapsbehov i arbeids- og
næringsliv. Det er sammenhenger mellom høgre utdanning, utdyping av folk-
estyret og framveksten av et ansvarlig velferds- og kultursamfunn.

Utviklingen innenfor høgre utdanning og forskning setter spørsmål ved
om den tradisjonelle finansieringsmodellen er godt nok egnet til å møte de nye
utfordringene. Konkurransen om studenter og forskere er i økende grad inter-
nasjonal. Studentene velger ikke høgre utdanning bare ut fra tradisjonelle
motiver. De forventningene studentene stiller til lærestedene blir mer sam-
mensatte og motsetningsfylte. Konsekvensen av dette er at kompleksiteten
innenfor høgre utdanning vokser betydelig. Institusjonene innenfor høgre
utdanning står i dag overfor utfordringer som krever nærhet mellom problem-
felt og beslutningstakere. Ambisjonen om detaljert og presis styring fra myn-
dighetene blir, i økende grad, vanskeligere å realisere. Etter utvalgets vurder-
ing ligger utfordringen i å finne et finansieringssystem som både tar hensyn
til behovet for nasjonal styring, politiske prioriteringer, ønsket om større med-
virkning fra studentene, og lokal handlefrihet i forhold til behovene fra sam-
funnet omkring.

Det statlige finansieringssystemet skal tjene flere formål. Det skal ivareta
statens behov for å allokere fellesskapets midler på den beste måten. Det skal
samtidig legge til rette for at lærestedene kan planlegge og løse sine oppgaver
på en effektiv måte. Spesielt er formålet å oppmuntre til større innsats i arbei-
det med kvalitet. Tre forutsetninger må være oppfylt for at finansieringssyste-
met skal ha de tilsiktede effektene:

For det første skal finansieringssystemet ha et langsiktig siktemål. Høgre
utdanning er i sin karakter langsiktig, og en vurdering av prestasjoner innen-
for utdanning og forskning må ses i et flerårig perspektiv. Det er derfor
avgjørende at tilskudd til institusjonene også ses i et slikt perspektiv.

For det andre må ikke finansieringssystemet stille detaljerte krav som
hemmer kvalitet eller er unødig byråkratiserende. Utredningen bygger på en
styringsfilosofi der styret, rektor og det faglige kollegium skal ha vid adgang
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til å utvikle institusjonenes faglige profil og kvalitet. Hvis finansieringssyste-
met inneholder en rekke detaljerte «øremerkinger», vil institusjonsledelsens
mulighet for å ivareta disse målene bli undergravd, ikke minst overfor institus-
jonens interne organer. Det er selvsagt viktig og riktig at det blir definert krav
til kvalitet og resultatoppnåelse, men samtidig er det helt avgjørende for hele
forslaget at finansieringssystemet har karakter av rammefinansiering.

For det tredje bør institusjoner som etterlever eller overoppfyller målset-
tinger, belønnes for dette, og gis muligheter for ytterligere utvikling og vekst.
Dersom institusjonen ikke oppfyller inngåtte avtaler vil dette få konsekvenser
for det statlige tilskuddet. Dersom finansieringssystemet åpner for omgåelser
av dette prinsippet, vil mye av «kraften» tappes ut av forslaget til nytt finansier-
ingssystem. Institusjonen vil da ikke bli ansporet til å nå resultater, og institus-
jonsledelsen vil tape styringsmessig legitimitet internt og heller bli oppmun-
tret til å fremme sine interesser på andre måter.

13.6.1 Avtaler om mål og resultater i universiteter og høgskoler

Utvalget foreslår at det inngås avtaler mellom Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet og hver enkelt institusjon om generelle og spesifikke mål
for institusjonenes virksomhet med tilhørende finansiering.

Ved utforming av avtaler mener  utvalget at institusjonen bør ta et  lokalt
initiativ, basert på en vurdering av etterspørselen etter institusjonens utdan-
ningsprogrammer og det generelle behovet for utdanning og forskning i den
spesifikke regionen. Ansvaret for sentrale myndigheter blir avgrenset til over-
ordnede hensyn i velferdssamfunnet. Det kan dreie seg om særlig viktige
utdanningsområder, kulturelle, regionale eller andre overordnede hensyn i
samfunnet. Institusjonen fremmer en plan for Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet, som på grunnlag av denne og eventuelt andre samfunnsh-
ensyn utarbeider forslag til avtale.

I avtalene fastsettes også priser på utdanninger og vekttall. Utvalget har
drøftet hvordan disse prisene best kan bestemmes. Utvalget frykter at anbud-
skonkurranse kan skape uønskede incitamenter til priskonkurranse og strat-
egiske anbud som er basert mer på pris enn kvalitet. Det kan også anføres at
fri konkurranse på et lite marked som vårt kan føre til kvalitetsforringelse aka-
demisk vurdert fordi ingen våger å ivareta den kritiske utfordringen. På denne
bakgrunnen foreslår  utvalgetat priser fastsettes på grunnlag av indikatorer for
kvalitet og internasjonale sammenligninger. En viss overprising vil kompens-
ere for et normalt frafall av studenter som institusjonen har brukt ressurser på.

Avtalene bør også inneholde elementer av brukerstyring slik at institus-
jonene kan gis en viss fleksibilitet og være i stand til å svare på kortsiktige
svingninger i søkernes etterspørsel. I det ligger at brukerens, det vil si studen-
tens, etterspørsel gis betydning når institusjonenes kapasitet skal fordeles på
utdanninger og fag. De rammene som fastlegges i avtalen bør inneholde et
normaltall for kandidater og vekttall. Med normaltall menes det antall kandi-
dater og vekttall innenfor ulike utdanninger som staten vil finansiere. Innslag
av brukerstyring kan ivaretas ved at dette normaltallet ikke er absolutte tall,
men at variasjon innenfor en klart definert øvre og nedre grense kan tillates.

Utvalgetmener at det bør legges stor vekt på mengdestyring i første
omgang, men at elementet av brukerstyring kan trappes opp etter hvert som
institusjonene får erfaring med større selvstendighet. 324



NOU 2000: 14
Kapittel 13 Frihet med ansvar 483
13.6.2 Fokus på gode resultater i høgre utdanning

Institusjonene innenfor høgre utdanning vil i overskuelig framtid motta bety-
delig statlig finansiering. Dette er en investering som samfunnet må kunne
forvente gir et resultat i form av uteksaminerte kandidater med eksamen og
grader. Utvalget ønsker å skape større fokus på resultatene av institusjonenes
utdannings- og forskningsvirksomhet. Det er ønskelig å legge større vekt på
bruken av økonomiske incitamenter enn det som er tilfellet i dag slik at insti-
tusjonenes bevilgninger over statsbudsjettet knyttes tettere opp til resultatene
av den virksomheten som finansieres.

Utvalget mener derfor at institusjonenes inntekter i enda større grad enn
i dag må komme som resultat av institusjonens evne til å tilby høgre utdanning
og forskning. En tettere sammenheng mellom resultater og bevilgning gjen-
nom stykkprisfinansiering vil samtidig gjøre departementets budsjettbehan-
dling mer forutsigbar for institusjonene, og gi institusjonene bedre muligheter
for planlegging og rasjonell drift.

På denne bakgrunn vil  utvalget foreslå at institusjonenes grunnbevilgning
i større grad knyttes opp til resultatene av institusjonenes virksomhet gjen-
nom en stykkprisfinansiering. Stykkprisfinansieringen kan baseres på antall
fullførte grader og antall avlagte vekttall. En belønning av fullførte grader vil
gi institusjonen incitament til å få studentene gjennom studiet på normert tid.
Ønske om mobilitet mellom institusjoner tilsier at det også må gis belønning
for vekttallsproduksjon. En slik stykkprisfinansiering bør derfor baseres på en
kombinasjon av vekttall og kandidattall.

13.6.3 Basisbevilgninger i forhold til resultatbasert finansiering

Utvalgetforeslår at en del av bevilgningen kan gis som en basisbevilgning til
aktivitetsuavhengige faste kostnader. Basisbevilgningen er ikke knyttet til
resultatene av virksomhet, men avspeiler distriktspolitiske eller fagpolitiske
vurderinger, samt virksomhet som ikke er direkte knyttet til studenttallet, slik
som museumsvirksomhet. Dette er tilskudd som blant annet skal bidra til å
sikre virksomhet som samfunnet ønsker institusjonene skal drive med, men
som ikke vil få tilstrekkelig finansiering i et finansieringssystem utelukkende
basert på resultater av virksomheten.

Utvalget mener det er nødvendig med en viss sentral styring for å sikre
nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor visse fagområder og utdanning-
styper. Dette kan være fagområder der det er ønskelig å opprettholde en faglig
kompetanse selv om antall studenter på et tidspunkt ikke er så høyt at finan-
sieringssystemet vil sørge for tilstrekkelig finansiering uten særtilskudd.
Utvalget mener det må være et nasjonalt ansvar å opprettholde visse fagom-
råder til tross for manglende rekruttering. Dette gjelder både på utdannings-
og forskningssiden. Ønsket om å opprettholde et tilbud med tilstrekkelig
bredde i systemet kan tilsi at det må etableres virkemidler som har til hensikt
å skjerme slike fagmiljøer for kortsiktige svingninger i markedet for utdan-
nings- og forskningstjenester.

Institusjoner som har et særskilt ansvar for oppgaver som ikke er direkte
knyttet til studieplasser, må få aktivitetene spesifisert i avtalen med Kirke-,

324.Forslaget må ses i sammenheng med utvalgets forslag i kapittel 10 Dimensjonering av 
kapasiteten i høgre utdanning.
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utdannings- og forskningsdepartementet. Museene og bibliotekene er slikt
eksempler. Gjennom lov om universiteter og høgskoler er universitetene gitt
i oppgave å forvalte universitetsmuseene. Oppdragets omfang og hvordan uni-
versitetene skal forvalte dette oppdraget, er i liten grad klargjort. Dette inklu-
derer finansieringen av oppdraget og hvordan museene bør inngå som en inte-
grert del av institusjonenes aktiviteter. I budsjettsammenheng er det nødven-
dig at en kommer fram til klarere resultatmål og kriterier for tildeling av res-
surser for museumssektoren. 325

Det kan synes naturlig å legge inn midler til husleie i denne delen av bev-
ilgningen. Basistilskuddene bør være synlige, slik at det er åpenhet om hvilke
politiske prioriteringer som er tatt.

13.6.4 Grunnbevilgning til forskning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bevilger i dag en samlet
grunnbevilgning til institusjonene som skal finansiere både forskning og
utdanning. Ettersom variasjonen i bevilgningene i stor grad er knyttet til antall
studenter, risikerer man at også forskningsbevilgningene går ned med en
reduksjon av studenttallet. Samtidig er det helt sentralt at endringer i forskn-
ingsbevilgningene må skje ut fra forskningspolitiske begrunnelser, og ikke
som et resultat av mer eller mindre tilfeldige endringer i studentenes etter-
spørsel etter studieplasser.  Utvalget mener det er nødvendig med en finansier-
ingsordning som delvis skiller mellom forskning og undervisning.

Regjeringen Bondevik gikk i Forskningsmeldingen 326 inn for at grunn-
bevilgningene i større grad bør fastsettes på forskningsstrategisk grunnlag og
ville derfor innføre en ny ordning for grunnfinansiering. Regjeringen fore-
trakk en modell der det gis en felles grunnbevilgning med midler til undervis-
ning og forskning, basert på en beregningsmodell der FoU-bevilgningen
delvis er basert på en beregning av antall studenter, der hovedfagsstudenter
og stipendiater tillegges større vekt enn andre studenter, delvis fastsatt ut fra
særlige kriterier, som for eksempel overordnede forskningspolitiske målset-
tinger/nasjonale hensyn, kvalitetsfremmende tiltak, rapporter og evalu-
eringer.

Flertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget synes
også at dette alternativet er best egnet, men mener samtidig at det bør
arbeides videre med Forskningsmeldingens tredje alternativ, blant annet med
sikte på å komme frem til en modell hvor den ekstra FoU-bevilgning dispo-
neres i samsvar med institusjonens egne prioriteringer. 327 I dette alternativet
gis det en strategisk FoU-bevilgning i tillegg til en grunnbevilgning med
midler til undervisning og forskning.

Utvalget mener også det er nødvendig med en finansieringsordning som
skiller mellom forskning og undervisning. Det må komme klart frem at forskn-
ing og utvikling er en aktivitet som har en betydning som strekker seg ut over
følgene for læringsmiljøet, og det må være mulig for myndighetene å foreta en
økt satsing på forskning og utvikling i denne sektoren uavhengig av varias-
jonene i antallet studenter. Demografiske årsaker og fremveksten av nye

325.Det vises til kapittel 16 Bibliotekene i høgre utdanning.
326.St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille.
327.Innst. S. nr. 110 (1999-2000).
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studietilbud tilsier dessuten at man ikke kan vente noen stor økning i student-
tilgangen med det første. Enkelte institusjoner har samtidig varslet at de
ønsker en viss nedgang i antallet studenter, for på den måten å kunne frigjøre
midler til kvalitetsfremmende tiltak innenfor både læringsmiljø og FoU.

På denne bakgrunn vil  utvalget foreslå en tredeling av forskningsbev-
ilgningen. Utvalget foreslår at en del av forskningsbevilgningen fordeles ut fra
mer overordnede kunnskaps- og regionalpolitiske hensyn. En del fordeles ut
fra kvalitets- og konsentrasjonshensyn. Utvalget forutsetter at forskning og
utviklingsarbeidet evalueres av en ekstern instans. Ordningen forutsetter en
uavhengig evaluering av forskningens kvalitet (som ikke er departementet),
men der det er departementet som tildeler midlene i de ordinære budsjettbe-
handlingene. 328

Deler av bevilgningen skal med andre ord brukes til å stimulere til kvalitet
i forskningen. Det skal være mulig å fordele en større del av bevilgningene til
de beste forskningsmiljøene. Departementet kan foreta en slik vurdering ut
fra evalueringer foretatt av en uavhengig institusjon.

Vurderingen av forskningen og forskningsmiljøenes kvalitet må foretas av
en annen institusjon enn departementet, slik at man unngår en uheldig sam-
menblanding av rollene som evaluerende og bevilgende myndighet.

De høgre utdanningsinstitusjonene har både et forsknings- og et utdan-
ningsoppdrag. Disse to oppdragene er nært knyttet til hverandre, men er
allikevel ikke identiske. En for tett kobling mellom utdannings- og forsknings-
bevilgninger er ikke ønskelig. På den andre siden anser utvalget at full
frikobling er uheldig ut fra ønsket om forskningsbasert undervisning.

Utvalget foreslår derfor at en del av forskningsmidlene knyttes til student-
tallet. Dette elementet fordeles som et forskningspåslag knyttet til studenttal-
let. Multiplikatoren må differensieres etter studienivå, slik at studenter på
lavere nivå utløser mindre forskningsmidler enn studenter på doktorgrad-
snivå.

13.6.5 Finansiering via studenten

Utvalget ser det som en utfordring å skape engasjement om studiene både fra
institusjonen og studentens side. En ansvarliggjøring av studenten vil kunne
gi større interesse og mer engasjement. Det vil samtidig bevisstgjøre institus-
jonene om studentenes ønsker og behov. I tråd med OECDs anbefalinger har
utvalget derfor drøftet studieavgifter og vouchers som alternativer til statlig
bevilgning.

I Norge har det tradisjonelt blitt lagt vekt på at offentlige utdanningstilbud
skal være gratis og tilgjengelige for alle. Utvalget mener det fortsatt bør være
en grunnleggende målsetning at alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig
av sosiale, geografiske eller økonomiske forhold. Utvalget er videre av den
oppfatning at det norske studenter betaler i form av tapt arbeidsfortjeneste
under utdanning, og gjerne høyere skatt senere i livet, taler mot å øke ytterlig-
ere den privatøkonomiske belastningen det er å ta høgre utdanning. I tillegg
vil utvalget peke på at den relativt flate lønnsstrukturen vi har i Norge gir en
privatøkonomisk avkastning av høgre utdanning som er lav sammenlignet

328.Denne bevilgningen må ikke forveksles med forskningsmidler som Norges forskning-
sråd tildeler etter søknad.
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med andre land. På denne bakgrunnen vil ikke utvalget anbefale at det inn-
føres studieavgifter i Norge.

På den andre siden mener utvalget det kan argumenteres med at en del av
den statlige bevilgningen til universiteter og høgskoler kan kanaliseres via
studenten for derigjennom å styrke studentenes posisjon overfor lærestedet.
Argumentene for å la ressursene følge studenten er at dette vil skape større
konkurranse om studentene og dermed gjøre institusjonene mer oppmerk-
somme på studentenes ønsker og behov. Samtidig vil et slikt system skape en
større bevissthet fra studentens side knyttet til valg av studier.

Utvalgets flertall, medlemmene Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Mjøs, Norman,
Rygg, Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland, mener innføring av en ordning
med gebyrstipend/vouchers vil gi en viktig symboleffekt, samt gi sterkere
innslag av brukerstyring. Det vil skape sterkere konkurranse om studentene,
og institusjonene blir derfor mer lydhøre overfor studentene. En ordning med
vouchers bør ikke bli omfattet av overgangsordninger, og slår dermed rett inn
i institusjonenes økonomi. Et slikt system vil kunne sammenfalle med geb-
yrstipendordningen for internasjonale studier, og vil også kunne brukes for
utenlandske studenter som vil studere i Norge. Tilsvarende vil dette kunne
brukes for finansiering av private institusjoner.

En finansiering via studenten vil kunne gjennomføres uten kompliserte
administrative systemer. Dagens elektroniske systemer både hos institus-
jonene, departementet og Lånekassen vil kunne utnyttes slik at systemet ikke
vil medføre økte administrative og byråkratiske kostnader.

Et slikt system vil også ansvarliggjøre og bevisstgjøre den enkelte student
i sine valg av studier. For studenten vil systemet måtte ha sin begrensning i
tid. Dette kan ordnes som et tidskontosystem med tilsvarende begrensninger
som Lånekassen i dag setter. Dette vil bevisstgjøre studenten i sitt valg av
utdanning og studiested, og det vil være tydelig for studenten at hun/han har
en tilmålt, begrenset ressurs som kan benyttes til å studere ved en akkreditert
utdanningsinstitusjon.

Flertallet mener videre at studentvalg vil være en mekanisme som både
fremmer og sikrer kvalitet i utdanningen. Studenten selv vil besitte en beg-
renset ressurs, og vil således velge det studietilbudet som fremtrer som det
mest kvalitative ut fra studentens ønsker og behov. Dette forutsetter at studen-
tene får tilgang til pålitelig informasjon om hvilken kvalitet institusjonene har
i utdanningen, eksempelvis fullføringsgrad på ulike studier, tilfredshet med
studietilbudet, omfang av veiledning og studentoppfølging ellers. Dersom en
institusjon tar opp mange studenter relativt til sin utdanningskapasitet vil det
lett bli synlig gjenom lavere fullføringsgrad. Studentvalg vil derfor svekke
institusjonenes motiv til å ta opp for mange studenter.

Disse medlemmene ser ikke innføring av allment gebyrstipend som et
første skritt mot innføring av studieavgifter i høgre utdanning. Tvert imot vil
ordningen kunne avhjelpe de problemene vi i dag har med bruk av stud-
ieavgifter. Norske studenter som i dag tar offentlig godkjente utdanninger ved
private høgskoler betaler ofte høye studieavgifter. Det forutsettes derfor at
gebyrstipendet tilbys alle studenter som er tatt opp på et godkjent studium ved
en akkreditert institusjon.
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Utvalgets flertall foreslår på denne bakgrunn at en del av den statlige bev-
ilgningen knyttes direkte til den enkelte student. Det er av stor betydning at
utbetaling av voucheren ikke bare er knyttet til at studenten er registrert ved
institusjonen, men også til oppnådde resultater. En fast sum følger studenten
og utbetales når studenten har gjennomført anslagsvis 50 pst. av normert stud-
ieprogresjon det gitte studieåret. Det forutsettes at ordningen ikke får direkte
økonomiske konsekvenser for studenten hvis normert studieprogresjon ikke
holdes. 329 Summen bør være av et visst omfang, anslagsvis 15 000 kroner per
student.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit, Valla, og Aamodt, mener at denne virkningen vil bli ivare-
tatt i et finansieringssystem der det legges større vekt på å finansiere resul-
tater av institusjonenes virksomhet. Når finansieringen er avhengig av de
resultatene institusjonen oppnår, vil det bli konkurranse mellom institus-
jonene om å tiltrekke seg og ikke minst ta vare på studentene. Institusjonene
vil naturlig rette oppmerksomheten mot tiltak som kan bedre studiekvaliteten
og slik legge forholdene til rette for at flere studenter gjennomfører sine
utdanningsmål på normert tid. Et resultatbasert finansieringssystem vil gi
institusjonene incitamenter til å tilrettelegge studiene slik at vi får mer effek-
tive studieløp og forpliktende avtaler mellom student og institusjon. I et slikt
system må institusjonene derfor ha anledning til å stille større krav til studen-
tene enn i dagens system. Blant annet på denne bakgrunn vil dette mindretal-
let ikke gå inn for en ordning med voucher.

13.6.6 Langsiktighet i finansieringen

Utvalget er av den oppfatning at hensynet til stabile rammebetingelser for
institusjonen må ivaretas. En sentral forutsetning for utformingen av et nytt
finansieringssystem er derfor at institusjonene gis en akseptabel planlegging-
shorisont. Bevilgningen må inneholde elementer av langsiktighet, og ikke bli
en tilfeldig prosess som avhenger av tilfeldige svingninger i søkning og gjen-
nomføringsevne. Samtidig må hensynet til stabilitet avveies mot hensynet til
utvikling og omstilling. Det er ønskelig at  varige skift i etterspørselen etter
utdanning og institusjonenes evne til å skape gode resultater skal gi utslag i
den statlige bevilgningen på lengre sikt, mens tilfeldige svingninger og kort-
varige endringer ikke bør gi dramatiske utslag i institusjonenes bevilgning fra
ett år til et annet.

Et finansieringssystem som i større grad er basert på resultater, og samti-
dig innehar element av konkurranse om forskningsmidlene, kan skape slike
uønskede svingninger i institusjonenes bevilgning fra ett år til et annet. Det er
ønskelig med et resultatbasert system, men det er ikke ønskelig at kortsiktige
og tilfeldige variasjoner i søkning og gjennomføringsevne skal gi seg utslag i
institusjonenes bevilgning.

For å sikre behovet for langsiktighet og forutsigbarhet vil  utvalget foreslå
at en andel av bevilgningen for ett år videreføres til det påfølgende året.

329.Merk at det allikevel er knyttet økonomisk risiko for studenten hvis ordningen etableres 
som et tidskontosystem med tilsvarende begrensninger som Lånekassen i dag setter.
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13.6.7 Finansiering av private institusjoner

Det offentlige har, og bør fortsatt ha, ansvaret for forskning og høgre utdan-
ning i Norge. I det ligger at staten skal ha ansvaret for finansiering, dimensjon-
ering, tilgjengelighet og kvalitetssikring. Statlige universiteter og høgskoler
vil være de viktigste instrumentene for å få dette til. På noen områder dekker
private institusjoner i dag vesentlige deler av samfunnets behov for kompet-
anse, og de vil fortsatt spille en viktig rolle på en del områder og bidra til
innovasjon og nyskapning . Utvalget mener derfor at også private institusjoner
kan spille en viktig rolle innenfor en helhetlig forsknings- og utdanningspoli-
tikk. For både statlige og private institusjoner er det en forutsetning at de til-
fredsstiller faglige og organisatoriske kvalitetskrav.

Utvalgets medlemmer Kjelstrup, Kvam, Mjøs, Norman, Rygg, Skønberg,
Strand og Sørensenmener at hensynet til kvalitet og nyskapning tilsier at
offentlige og private institusjoner i prinsippet bør behandles likt, i den forstand
at private institusjoner som tilfredsstiller offentlig fastsatte kvalitetskrav og
godtar de spilleregler som gjelder for offentlig finansierte institusjoner, bør
kunne konkurrere (ut fra kvalitet) med statlige institusjoner om midler til for-
skning og undervisning. Ved tildeling av ressurser bør hovedprinsippet ikke
være om institusjonen er privat eller offentlig eid, men om den fyller sentrale
oppgaver og holder høy kvalitet.

Utvalgets medlemmer Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen, Rommetveit,
Valla, Aamodt og Aasland mener imidlertid at private institusjoner først og
fremst bør tjene som et supplement til de statlige institusjonene. Høgre utdan-
ning representerer fundamentale verdier i det menneskelige fellesskap, og
den kompetansen som der skapes, er en uunnværlig ressurs for samfunnsut-
viklingen. I Norge bekreftes dette ved at høgre utdanning gjennomgående er
og vil forbli statlig finansiert. Etter disse medlemmers mening er det derfor
ønskelig at staten som fellesskapets organisatoriske uttrykk, har et engasje-
ment og tydelig ansvar også som institusjonseier, og at eierskap betyr noe i
forvaltningen av offentlige midler. Dette sikrer også bedre akademisk konti-
nuitet og en mindre markedsutsatt stabilitet. Private institusjoner har nødven-
digvis en annen eierstruktur, og derved et annet ansvarsforhold til staten.
Dette vil også ha betydning for finansiering av slik privat utdanning innenfor
den totale dimensjoneringen av høgre utdanning - uten at dette behøver å
medføre endringer i den tilskuddsmodellen som er etablert.

Utvalgets medlemmer Bjelde og Strand støtter prinsippet om at høgre
utdanning bør være et statlig ansvar og at de private institusjonene skal være
et supplement til det offentlige tilbudet. Det er allikevel slik at utviklingen av
samfunnets behov for kunnskap og kompetanse nå og i fremtiden tilsier at de
private institusjonene vil spille en stadig viktigere rolle i utviklingen av et hel-
hetlig utdanningstilbud i Norge. I lys av dette mener disse medlemmene at
akkrediterte private institusjoner må behandles likt. Dette for å bidra til prin-
sippet om lik rett til utdanning for den enkelte studenten uten at noen stu-
denter belastes med studieavgifter, samtidig som dette vil bidra til nyskapning
og kvalitetsbevissthet også innenfor statlig eide institusjoner.
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13.6.8 Skisse til finansieringsmodell

Utvalgets vurderinger foreslår en finansieringsmodell der den årlige bev-
ilgningen til hver enkelt institusjon -  normalbevilgningen - baseres på tre ele-
menter: en basisbevilgning, en stykkprisbevilgning og en forskningsbevilgn-
ing.

Basisbevilgningen er ikke knyttet til resultatene av institusjonenes virk-
somhet, men avspeiler distriktspolitiske eller fagpolitiske vurderinger, samt
virksomhet som ikke er direkte knyttet til studenttallet, slik som museums-
virksomhet. Dette er tilskudd som blant annet skal bidra til å sikre virksomhet
som samfunnet ønsker institusjonene skal drive med, men som ikke vil få til-
strekkelig finansiering i et finansieringssystem utelukkende basert på resul-
tater av virksomheten. Denne bevilgningen er basert på en behovsvurdering.

Stykkprisfinansieringen vil være basert på en kombinasjon av premiering
av beståtte vekttall og grader.

Forskningsbevilgningen er tredelt. En del fordeles ut fra mer overordnede
kunnskaps- og regionalpolitiske hensyn. En annen fordeles ut fra ønske om
kvalitet og konsentrasjon. Det forutsettes at forskningen og utviklingsarbeidet
evalueres av en ekstern instans. 330 Den siste delen er knyttes til studenttallet.
Dette elementet fordeles som et forskningspåslag knyttet til studenttallet.
Multiplikatoren må differensieres etter studienivå, slik at studenter på lavere
nivå utløser mindre forskningsmidler enn studenter på doktorgradsnivå.
Denne delen av bevilgningen er beregnet ut fra objektive størrelser som vekt-
tall, kandidattall innenfor ulike utdanninger og ulike faglige nivå.

Dette gir grunnlag for å spesifisere følgende modell:
(13.1) Y = B + F + S
der
Y = samlet  normalbevilgning til institusjonen
B =  basisbevilgning
F =  forskningsbevilgning
S =  stykkprisbasert bevilgning som består av to ledd:
vekttallsproduksjon x pris per vekttall
+ kandidatproduksjon x pris per grad
Prisene for vekttall og grader må differensieres etter fagområde og nivå,

og bør fastsettes slik at vekttallspris x normert antall vekttall + gradspris
er lik «best practice»-kostnader for vedkommende studium.

Voucher
Utvalgets flertall foreslår i tillegg en gebyrstipendkomponent i modellen i
(13.1):

(13.2) Y = B + F + S + V
der
V = statlig bevilgning som tildeles institusjonene når studenten har prest-

ert anslagsvis 50 pst. av normal studieprogresjon i det gitte studieåret.
Gebyrstipendet vil ikke være inkludert i institusjonenes årlige bevilgning

over statsbudsjettet, men tildeles institusjonen først når studenten har fullført

330.Denne bevilgningen må ikke forveksles med forskningsmidler som Norges forskning-
sråd tildeler etter søknad.
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anslagsvis 50 pst. av normal studieprogresjon et studieår. Gebyrstipendet fin-
ansieres ved å redusere den totale rammen til institusjonene som tildeles som
stykkprisfinansiering. En mulig måte å gjøre dette på i praksis er å holde til-
bake en sum tilsvarende gebyrstipendets pålydende verdi multiplisert med
forventet totalt antall studenter.

Langsiktighet i finansieringen
For å hindre store svingninger i bevilgningen fra et år til et annet, legges det
opp til at en andel av et års bevilgning videreføres til året etter. En videreføring
av en gitt andel av inneværende års bevilgning til det påfølgende året bidrar til
langsiktighet og forutsigbarhet for institusjonene. Rent teknisk kan dette opp-
nås ved at et gitt års faktiske bevilgning beregnes som et veiet gjennomsnitt
av dette årets  normalbevilgning og fjorårets  faktiske bevilgning.

Den  faktiske bevilgningen til en institusjon blir med dette:
(13.3) R = aY + (1-a)R i fjor der 0<a<1
der
R = faktisk bevilgning til en institusjon et gitt år
R i fjor = faktisk bevilgning til en institusjon i foregående år
Størrelsen på parameteren a angir hvor store svingninger i normalbev-

ilgningen til institusjonene som tillates. Hvis a er nær 0 vil bevilgningen for et
år være tilnærmet lik fjorårets bevilgning. Endringer i institusjonenes evne til
å produsere resultater vil dermed gi lite utslag. I motsatt fall kan a settes lik 1.
Det innebærer at faktisk bevilgning blir lik normalbevilgningen Y i ligning
(13.1). I dette tilfellet aksepteres større svingninger.

Utvalgets medlem Brautasetvil bemerke:
I den foreslåtte finansieringsmodellen brukes begrepene aktivitet,

produksjon og resultat. Dette er ikke synonymer og burde reflekteres i finan-
sieringsmodellen. Finansieringsmodellen ender opp med stor vekt på produk-
sjon som kriterium. Dette betyr at det ikke skilles mellom kvalitative for-
skjeller i produksjonen.

I økende grad vil universiteter og høgskoler delta i en «ny form for
kunnskapsproduksjon». Det er kunnskap som utvikles gjennom løsning av
komplekse problemer som går på tvers av disiplingrensene, og hvor læreste-
det er en aktør i samhandling med andre faglig sterke aktører utenfor det aka-
demiske miljøet. Ikke minst regionalt kan dette gi bidrag til interaktiv læring
og nyskaping. Slik dokumentert aktivitet må være tellende ved beregning av
forskningsbevilgningen.

I dag skjer finansiering av bygg etter kontantprinsippet ved bevilgning til
universitetene eller Statsbygg. For statlige høgskoler kapitaliseres byggebev-
ilgningen gjennom husleieordningen basert på kapitaliseringsprinsipper
(realrente) fastsatt av Finansdepartementet, mens slik kapitalisering ikke
gjøres for universitetene. Dersom staten velger å organisere sine læresteder
som særlovsselskaper og benytte regnskapsprinsippet, må denne praksis
endres og gjøres ensartet for hele sektoren slik at det gis like muligheter.

13.6.9 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmålene som knytter seg til finansiering
av høgre utdanning og forskning fremmer  utvalgetfølgende forslag:
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– det inngås avtaler mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet og det enkelte lærestedet som fastlegger  normaltall for resultatene av
institusjonenes virksomhet med tilhørende stykkfinansiering basert på
«best practice»-beregninger. Resultatmålene (normaltallet) fastsettes ut
fra en nasjonal prioritering av totalkapasiteten, men institusjonene gis
muligheten til en viss variasjon innenfor en øvre og nedre grense

– institusjonenes grunnbevilgning i større grad knyttes opp til resultatene
av institusjonenes virksomhet gjennom en stykkprisfinansiering av kandi-
dater og vekttallsproduksjon

– det kan gis generelle basistilskudd for å ivareta spesielle behov. Dette kan
være hensyn til visse fagmiljøer, oppgaver som museer og bibliotek, og
regionalpolitiske prioriteringer

– det gis en tredelt forskningsbevilgning, der en del fordeles ut fra resultats-
og kvalitetskriterier, en del ut fra regional- og fagpolitiske prioriteringer,
og en del knyttet til studenttallet

– en andel av bevilgningen for et år videreføres til det påfølgende året

Utvalgets flertall, medlemmene Bjelde, Kjelstrup, Kvam, Mjøs, Norman, Rygg,
Skønberg, Strand, Sørensen og Aasland, foreslår
– at en del av den statlige bevilgningen knyttes direkte til den enkelte stu-

dent etter modell fra lånekassens ordning med gebyrstipend for studier i
utlandet. En fast sum følger den enkelte student og utbetales når stu-
denten har gjennomført anslagsvis 50 pst. av normert studieprogresjon.
Summen bør være av et visst omfang, anslagsvis 15 000 kroner per stu-
dent.

Utvalgets mindretall, medlemmene Brautaset, Karlsen Seim, Kjenndalen,
Magga, Rommetveit, Valla, og Aamodt, mener
– at institusjonenes orientering mot studentene vil bli ivaretatt i et finansier-

ingssystem der det legges større vekt på å finansiere resultater av institus-
jonenes virksomhet. Blant annet på denne bakgrunn vil dette mindretallet
ikke gå inn for en ordning med voucher eller gebyrstipend til den enkelte
student.
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Kapittel 14   
Institusjonsinndelingen i høgre utdanning

14.1 Utfordringen

Innstitusjonsinndelingen i høgre utdanning kan forstås ut fra en historisk til-
nærming eller ut fra hvilke oppgaver institusjonene har i dag eller vil få i
framtiden. Inndelingen vil måtte vurderes ut fra målsettinger om en arbeids-
deling i universitets- og høgskolesektoren.

Avstemme kartet etter terrenget
På mange måter har «Norgesnettet» vært det rådende styringsprinsippet for
utviklingen innenfor universitets- og høgskolesektoren i de senere årene,
både når det gjelder institusjonsbetegnelser og ressursfordeling. I Hernes-
utvalgets utredning, NOU 1988: 28  Med viten og vilje, ble Norgesnettet fram-
stilt som ett nettverk av universiteter og høgskoler som skulle sikre arbeids-
deling og spesialisering.

Norgesnettet har imidlertid blitt utfordret av mange. Det har vært påpekt
at de norske institusjonene tar del i en større internasjonal kontekst, noe som
gjør det naturlig å utvide perspektivet ut over landegrensene. Økte krav til
kvalitet fra myndighetene, studentene og brukerne vil også kunne få følger for
fordelingen av ressurser.

Utviklingen har også ført til en viss konvergens mellom institusjon-
stypene. På den ene siden har universitetene tatt opp i seg mer profesjonsret-
tede utdanningstilbud, som før primært lå under de statlige og vitenskapelige
høgskolene. På den annen side driver nå flere høgskoler forskning og under-
visning på doktorgradsnivå. Dette har vært et resultat dels av politiske initia-
tiv, dels har forventningene og kravene til lærestedene ført til nye utdanning-
stilbud.

Ikke enkle fasitsvar
Det finnes ikke noe enkelt svar på spørsmålet om hvor mange universiteter,
vitenskapelige og statlige høgskoler en befolkning på Norges størrelse bør ha.
De internasjonale erfaringene gir heller ikke noe entydig holdepunkt for en
standardløsning. Spørsmålet må vurderes i lys av en rekke forhold, herunder
– behovet for å videreføre Norge som en kunnskaps- og kulturnasjon
– mer spesifikke faglige krav til bredde og dybde samt behovet for å styrke

forskningen
– ønsket om et grunnlag for etableringen av kreative og innovative miljøer

som kan møte de nye utfordringene
– behovet for å styrke miljøene ved de etablerte institusjonene
– landets samlede behov for - og sammensetning av - høyt utdannet

arbeidskraft
– regionalpolitiske hensyn
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14.2 Utviklingen av universiteter og vitenskapelige høgskoler

Generelt
Universitetene hører, sammen med kirken og staten, til de eldste organisas-
jonene i Europa. De første ble etablert i Bologna på 1000-tallet og Paris på
1100-tallet, og svært mange av de europeiske universitetene fra middelalderen
er framdeles virksomme. Enkelte, som Oxford og Cambridge, hører sågar til
verdens ledende utdanningsinstitusjoner. De har dessuten stått som modell
for universiteter i alle verdensdeler og -kulturer. Universitetenes fortsatte
eksistens som viktige samfunnsinstitusjoner kan ha like mye å gjøre med
deres muligheter for tilpasning til samfunn i endring, som deres evne til å
ivareta tradisjoner. Det kan også være at den symbolske kraften i universitets-
begrepet har gjort at mange ønsker å identifisere nye institusjoner for høgre
utdanning med universitetsnavnet.

Mens universitetene tradisjonelt har vært oppfattet som institusjoner med
faglig bredde og høy kompetanse på et mangfold av fagområder, er det de
siste tiårene blitt etablert flere universiteter med høy kompetanse på bare ett
eller et mindre antall fagfelt internasjonalt. 331

De fleste universitetene i dag er moderne institusjoner, med en historie
som ikke strekker seg lenger tilbake enn til 1945. I Norge er det bare Univer-
sitetet i Oslo av de eksisterende universitetene som ble etablert før dette.

Universitetene i Norge er gitt et særlig ansvar for å ivareta hensynet til
faglig bredde. Dette har sammenheng med at man mener at den faglige
utviklingen på enkelte områder krever brede interdisiplinære fellesskap for
forskning og utdanning. Universitetene skal også sikre samfunnet kunnskaps-
messig beredskap på områder som ikke umiddelbart vekker allmenn inter-
esse, men som kan komme til å være av stor betydning i framtiden. I forlen-
gelse av dette har naturlig nok universitetene også en viktig kultur- og tradis-
jonsformidlende rolle.

Samtidig som universitetene er gitt et faglig breddeansvar, er de også gitt
ansvar for å sikre landet miljøer for framragende forskning av høy internas-
jonal kvalitet. Universitetene er derfor gitt et særlig ansvar for grunnforsknin-
gen og forskerutdanningen.

I tillegg til de fire universitetene er de vitenskapelige høgskolene også gitt
ansvar for grunnforskning og forskerutdanning. Disse skiller seg fra univer-
sitetene ved at de er tildelt sektoransvar, slik at både grunnforskningen og for-
skerutdanningen skal ha en innretning mot bestemte områder i samfunnet. I
forslag til ny lov for private høgskoler er det gitt mulighet for at enkelte av de
private høgskolene kan betegnes som vitenskapelige høgskoler. For samtlige
gjelder det at utdanningene og forskningen er rettet mot bestemte sektorer og
profesjoner i samfunnet. 332

Utbygging av universiteter og vitenskapelige høgskoler
Den norske universitetsmodellen er et statsuniversitet med utspring i det
dansk-norske eneveldet. Sin intellektuelle legitimitet har det hentet fra Wil-

331.Narve Bjørgo, innledning for utvalget 1. november 1999.
332.Det vises for øvrig til  (Link til) kapittel 8, om forskningens plass i høgre utdanning.
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helm Freiherr von Humboldt (1767-1835) og hans universitetsideologi fra
1800-tallets første tiår. Von Humboldt var den ledende kraften bak oppret-
telsen av det nye universitetet i Berlin i 1810. Etter hans syn skulle profes-
sorene på den ene siden være lojale embetsmenn, på den andre siden frie og
intellektuelt søkende forskere. Streben etter den høyeste grad av visdom
skulle være professorenes embetsoppgave. Studentene skulle på sin side få
sin undervisning gjennom å ta del i professorenes forskning. Som prøyssisk
undervisningsminister fikk von Humboldt gjennomslag for sine tanker, som
etter hvert også vekket interesse i andre land.

Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania ble opprettet i 1811
(med undervisningsstart i 1813). Lenge var dette en ren embetsskole, med
utdanning av prester, jurister og leger som hovedoppgave. Bygningsmassen
som ble reist på Karl Johan fram mot 1852 i «antik, græsk Stil», vitner likevel
om større faglige og kulturelle ambisjoner for et norsk universitet.

Det Kongelige Frederiks Universitet var lenge den eneste høgre utdan-
ningsinstitusjonen i landet. Etter hvert dukket det imidlertid opp en del spesi-
aliserte sivile skoler for utdanning av blant annet ingeniører, agronomer, vet-
erinærer og tannleger.

Den høiere Landbrugsskole i Aas (opprettet 1857) ble i 1897 oppgradert
til Norges Landbrugshøiskole, som et resultat av at forskning ble en hovedop-
pgave for institusjonen i tillegg til undervisning i «landmandsfag». Landbrug-
shøiskolen forble en spesialisert høgskole, og var inntil nylig underlagt Land-
bruksdepartementet. Liknende spesialiserte høgskoler fulgte i 1918 (Norges
Veterinærhøiskole, Oslo), 1922 (Norges Lærerhøiskole, Trondheim), 1928
(Norges Tannlegehøgskole, Oslo) og 1936 (Norges Handelshøgskole, Ber-
gen). Den siste høgskolen av denne typen var Norges Idrettshøgskole,
opprettet i 1968. I universitets- og høgskoleloven benevnes disse institus-
jonene som vitenskapelige høgskoler 333.

Det virkelige bruddet med universitetets monopol på høgre utdanning
fikk man med opprettelsen av Norges Tekniske Høiskole i Trondhjem i 1910.
Dette var en technische Hochschule etter tysk modell, med forskning og under-
visning på høyeste nivå, men konsentrert om de moderne ingeniørvitenskap-
ene og bygningskunst. Det direkte forbildet for NTH var Charlottenburg
Technische Hochschule i Berlin, og mange av lærerne på NTH hadde sin
utdanning herfra.

Det må understrekes at en  Hochshule etter tysk modell var sidestilt med
universitetene, og ikke underordnet, slik de britiske  collegesvar det. Forskn-
ingsambisjonen er den samme som ved et universitet, men undervisningen er
organisert etter andre prinsipper enn de humboldtske. Uansett var oppret-
telsen av NTH mer et resultat av utviklingen innenfor ingeniørfagene, samt
den sterke beundringen for tysk ingeniørkunst og -utdanning, enn noe egent-
lig ønske om en konkurrent til Det Kongelige Frederiks Universitet. Men
opprettelsen av NTH innebar dels flytting av enkelte fag fra hovedstaden til
Trondheim, og dels at Det Kongelige Frederiks Universitet for lang tid fram-
over ble avskåret fra å tilby sivilingeniørutdanning.

333.Lærerhøgskolen og Tannlegehøgskolen har senere gått inn i universitetene, henholds-
vis i Trondheim og Oslo.
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Universitetet i Bergen (UiB) var det første egentlige universitetet utenom
Oslo, opprettet ved stortingsvedtak i 1946 (åpnet i 1948). Institusjonelt bygde
universitetet på den forskningen og de professoratene som var innrettet ved
Bergens Museum (grunnlagt 1825). Også før opprettelsen av universitetet ble
det gitt noe undervisning ved Bergens Museum, særlig innenfor naturviten-
skapene. Også innenfor de kulturhistoriske emner ble det forelest, da i tilkny-
tning til gjenstandssamlingene i Historisk Museum. Etter hvert er det i Ber-
gen bygd opp fakulteter i alle viktige fagområder unntatt teologi.

Universitetene i Tromsø og Trondheim fulgte som resultat av stort-
ingsvedtak i 1968. I praksis var Universitetet i Trondheim (UNIT) en løs sam-
menslutning av NTH, Norges Lærerhøgskole (benevnt Den allmennviten-
skapelige høgskolen siden 1984) og Vitenskapsmuseet (opprettet 1760). Det
medisinsk fakultet kom til i 1974. Selv om NTH var forutsatt integrert i det nye
universitetet, fortsatte høgskolen å ha en distinkt identitet. Med lov om univer-
siteter og høgskoler fra 1995 fikk UNIT navnet Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet (NTNU), og NTHs selvstendige profil ble oppgitt etter
skarpt påtrykk fra politisk hold. Til gjengjeld var forutsetningen at teknologi
og naturvitenskap skulle prege den omforente institusjonen.

Universitetet i Tromsø (UiTø) var en helt ny institusjon da den åpnet i
1974, innledningsvis organisert etter andre forsknings- og utdanningsteore-
tiske prinsipper, direkte rettet mot landsdelens behov. Institusjonen har siden
utviklet seg i mer tradisjonell retning, med en normal fakultetsstruktur og
brede allmennvitenskapelige ambisjoner.

14.3 Utviklingen av statlige høgskoler

Fra profesjonsskoler og distriktshøgskoler til statlige høgskoler
Parallelt med utviklingen av universitetene og de vitenskapelige høgskolene
vokste det fram en hel rekke yrkesrettede profesjonsskoler rundt om i landet
- herunder ingeniørskoler, lærerskoler og sykepleieskoler. Enkelte hadde
sine røtter tilbake på 1800-tallet, andre var mer direkte barn av velferdsstaten
og dens mange yrker innenfor helse- og sosialforvaltningen. Disse ga en faglig
god utdanning på «mellomnivå», men hadde ikke egen forskning eller utdan-
ning på høgre nivå (hovedfag/doktorgrad eller sivilutdanninger).

Fra 1969/70 ble det etablert en ny type høgre utdanningsinstitusjoner: dis-
triktshøgskolene. Det ble satt i gang prøvedrift etter forslag fra Ottosen-komi-
teen, som la fram fem innstillinger i perioden 1966-70. De første studentene
ble tatt opp i Stavanger, Molde og Kristiansand. Målsetningen var å få en
geografisk spredning av høgre utdanning og en inndeling av landet i regioner
der all høgre utdanning, bortsett fra vitenskapelige høgskoler og univer-
siteter, skulle samles i en felles organisasjon med felles styre. Dette ville blant
annet gi regionene større muligheter til selv å delta i utforming av høgre
utdanning.

I 1977 ble de yrkesrettede profesjonsskolene organisert som regionale
høgskoler. I denne kategorien inngikk de allerede eksisterende lærerskolene,
de tekniske skolene og andre liknende postgymnasiale institusjoner 334.

334.Framstillingen i avsnittene over bygger på NOU 1993: 24 Lov og rett i Norgesnett.
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I NOU 1988: 28  Med viten og vilje ble det påpekt at Ottosen-komiteens
forslag om oppbygging av høgre utdanning i distriktene var realisert, men at
komiteens forslag om organisering av regionale høgre utdanninger i sentre
ikke var blitt fulgt opp. I stedet for organisering i sentre for regionale høgre
utdanninger var det etablert et institusjonelt mangfold med over 200 regionale
høgskoler. Mens Ottosen-komiteen mente det burde etableres regionale sen-
tre med 1 500-4 000 studenter, hadde bare ti av de regionale høgskolene mer
enn 1 000 studenter. I  Med viten og vilje ble derfor Ottosen-komiteens forslag
om sentre gjentatt. Hernes-utvalgets forslag innebar en reduksjon av antall
regionale høgskoler til 55.

I den påfølgende stortingsmeldingen, St.meld. nr. 40 (1990-91)  Fra visjon
til virke, foreslo departementet å redusere antallet ytterligere til om lag 30.
Høgskoler på samme sted burde ifølge regjeringen organiseres i ett høgskole-
senter, og minimumsstørrelsen på høgskolene burde være 700 til 800 stu-
denter.

I etterkant av Hernes-utvalgets utredning tok enkelte høgskoler og regio-
nale høgskolestyrer selv initiativ til sammenslåing av høgskoler.

Etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 40 ga departementet i brev 26.
september 1991 de regionale høgskolestyrene i oppdrag å lede utredninger
om ny organisering av høgskolesektoren. Endelige beslutninger om sammen-
slåing, avdelingsinndeling, intern styringsstruktur med mer skulle fattes av
departementet etter vurdering av forslag fra de regionale høgskolestyrene.
Ved kongelig resolusjon 7. mai 1993 ble det vedtatt at de 98 eksisterende
regionale høgskolene skulle slås sammen til 26 nye institusjoner.

De statlige høgskolenes rolle
Høgskolene spiller en sentral rolle i den samlede kunnskaps- og kompet-
anseoppbyggingen i landet. De bidrar til en generell kompetanseheving, blant
annet gjennom utdanningen av nye høgskolekandidater. De er sentrale
kunnskapsinstitusjoner for både regional og nasjonal utvikling.

I henhold til universitets- og høgskoleloven skal  alle de statlige høgre
utdanningsinstitusjonene kunne drive med forskning og faglig utviklingsar-
beid. Dette gjelder også de statlige høgskolene. De skal alle gi høgre utdan-
ning som er «basert på det framste innen forskning, kunstnerisk utviklingsar-
beid og erfaringskunnskap». I henhold til St.meld. nr. 39 (1998-99)  Forskning
ved et tidsskille skal forskningen ved de statlige høgskolene i hovedsak være
handlingsrettet og rettet inn mot lokale behov. På enkelte områder skal de
kunne ha nasjonale oppgaver ved å utvikle spesialkompetanse av høy stan-
dard, for eksempel i tilknytning til profesjonsstudier. Dette kan også medføre
grunnforskningsaktivitet. Omfanget av FoU-virksomheten ved de statlige høg-
skolene varierer imidlertid sterkt. Kun 8 pst. av fagpersonellet har doktorgrad
i dag. 335

Enkelte av de statlige og private høgskolene har likevel fagmiljøer som
hører til de framste i landet, også på områder der universitetene tilbyr forskn-
ing og utdanning. De statlige og private høgskolene er imidlertid ikke gitt de

335.Svein Kyvik og Ole-Jacob Skodvin: FoU ved statlige høgskoler, NIFU-rapport 10/98.
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samme økonomiske og personellmessige rammebetingelsene for forskning
og forskerutdanning som universitetene.

I evalueringen av høgskolereformen 336 pekes det flere steder på at
målsetningen om gevinster ved integrasjon av fagmiljøer og administrative
enheter har uteblitt. Dette kan skyldes organisatoriske problemer ved inn-
føringen av reformen, men kan også skyldes ulikheten mellom de fagmiljøene
som nå er organisert innenfor samme institusjoner. Mens mange av fagmil-
jøene ved de statlige høgskolene er yrkes- og praksisorienterte og basert på
tverrfaglig kunnskap, er fagene med opprinnelse i de tidligere distriktshøg-
skolene mer akademisk og disiplinorienterte. Ulikheter mellom fagmiljøene
kan gi grunnlag for spenninger i utviklingen av institusjonelle fellesskap ved
de statlige høgskolene, men kan også virke faglig utviklende for de ulike
avdelinger ved høgskolene.

Enkelte mener at sterke akademiske miljøer vil kunne bidra til utviklingen
av fagmiljøene og profesjonsutdanningene ved de statlige og private høg-
skolene. Det kan være to måter å se dette på:
1. Yrkesrelatert forskning bør ha sin forankring både i profesjonene og i for-

skningssamfunnet. Forskningsbasert utvikling av fagmiljøene forutsetter
god kontakt med andre forskningsmiljøer.

2. En videre utvikling av yrkesutdanningene og den generelle kompetanse-
hevingen i profesjonene vil til en viss grad kreve sterke fagmiljøer, og de
som underviser, må være oppdatert på forskning med relevans for utdan-
ningene.

Denne holdningen kan være forenlig med målsetningen om en viss grad av
arbeidsdeling innenfor høgre utdanning. Akademiske miljøer med relevans
for profesjonsutdanningene vil ofte være av en annen type enn de akademiske
miljøene ved universitetene. Samtidig forutsetter dette en økt innsikt i hva pro-
fesjonsrelatert forskning bør være, og hvordan ressurser kan innrettes mot
forskningsaktiviteter med relevans for utvikling av profesjonsutdanningene.
Det er mulig at dikotomien anvendt forskning og grunnforskning er lite heldig
for en kategorisering av profesjonsrelatert forskning, noe som gir utfordringer
for fagmiljøene når det gjelder definering av innholdet i forskningen.

14.4 Kunsthøgskoler

Som en kategori for seg kommer fra 1997 de kunstfaglige institusjonene, Kun-
sthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen. Disse har sine røtter dels i
Statens Kunstakademi i Oslo (opprettet 1909), og dels i kunst- og hånd-
verksskolene i de to byene (henholdsvis fra 1818 og 1909). Også Statens bal-
letthøgskole, Statens operahøgskole og Statens teaterhøgskole inngår i Kun-
sthøgskolen i Oslo, mens Norges musikkhøgskole har fortsatt som selvsten-
dig institusjon (vitenskapelig høgskole). Utfordringen har vært å få disse insti-
tusjonene til å virke sammen, samt å tilpasse et styrings- og gradssystem
utviklet for universiteter og høgskoler til kunstfaglige virksomheter.

336.Svein Kyvik (red.): Evaluering av høgskolereformen, sluttrapport, Norges forskningsråd 
1999.
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I Trondheim har man for øvrig valgt en annen løsning enn i Bergen og
Oslo; her ble Kunstakademiet og Musikkonservatoriet integrert i NTNU, som
institutter henholdsvis under Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst
(akademiet) og Det historisk-filosofiske fakultet (konservatoriet). Også andre
steder i landet er de gamle musikkonservatoriene integrert i den stedlige høg-
skole eller universitet (Høgskolen i Agder, Universitetet i Bergen (Griegakad-
emiet), Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Tromsø og Norges musikkhøg-
skole i Oslo).

14.5 Private høgskoler

Lov for private høgskoler
I Ot.prp. nr. 69 (1984-85) ble det for første gang fremmet forslag om lov for pri-
vate høgskoler. Menighetsfakultetet hadde inntil da vært underlagt egen lov.
I 1978 ble det gjort klart at alle private skoler på høgre nivå falt utenfor bestem-
melser i privatskoleloven. Når man ser bort fra den spesielle loven for
Menighetsfakultetet, var det da ingen lovbestemmelser om forholdene ved
private høgskoler som fikk statlige tilskudd til drift. Ved forslag til lov om eksa-
mensrett for -og statstilskudd til- private høgskoler, Ot.prp. nr. 69 (1984-85),
var det 27 private høgskoler som mottok statlige tilskudd:
– 6 diakonale sykepleierhøgskoler
– 6 musikk-konservatorier
– 5 bedriftsøkonomiske høgskoler
– 3 teologiske høgskoler
– 2 diakonale sosialhøgskoler
– 1 kristen og 1 antroposofisk pedagogisk høgskole
– 1 pedagogisk høgskole
– 1 ingeniørhøgskole
– 1 kunstakademi

De fleste av disse høgskolene hadde mottatt statstilskudd fra slutten av 1960-
eller begynnelsen av 1970-årene 337. Retningsgivende for tildeling av statstil-
skudd var, og er fortsatt, at de
– er opprettet av religiøse eller etiske grunner, eller
– er opprettet som et faglig-pedagogisk alternativ, eller
– utfyller det offentliges utdanningstilbud på felter der det er et udekket

behov.

Alle tre punkter innebærer at de private høgskolene blir sett på som et supple-
ment til de statlige høgre utdanningsinstitusjonene. Formålet med til-
skuddsordningen for de private høgskolene er derfor ikke å legge til rette for
en konkurranse mellom private og statlige høgre utdanningsinstitusjoner.
Enkelte har nå reist spørsmål om ikke de private høgskolene bør inkluderes i
et felles system for norsk høgre utdanning.

337.Unntak fra dette er de seks private høgskolene rettet mot helsefag. Før lov om eksamen-
srett for og statstilskudd til private høgskoler trådde i kraft, ble tilskudd gitt i tråd med § 4 
i lov av 8. januar 1960 om utdannelse og offentlig godkjenning av sykepleiere.
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I Innst. S. nr. 135 (1996-97) om etablering av Norgesnettrådet uttalte kirke-
, utdannings- og forskningskomiteen følgende: «Komiteen vil peke på at også
institusjoner underlagt lov om private høgskoler skal inngå i et Norgesnett».
Blant annet innebar dette at komiteen foreslo at private høgskoler kunne bli
tildelt knutepunktfunksjoner, at private høgskoler burde kunne delta i Det
norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet, og at de kunne bli gitt
representasjon i Norgesnettrådet. Dette kan tolkes som at det nå gis større
åpning for en inkludering av de private høgskolene i et felles system for norsk
høgre utdanning, og at de private høgskolene ikke utelukkende blir sett på
som et supplement til de statlige høgre utdanningsinstitusjonene.

14.6 Norgesnettet

Ottosen-komiteen, som avleverte innstillinger om norsk høgre utdanning på
1960- og 70- tallet, hadde som utgangspunkt at de høgre utdanningsinstitus-
jonene skulle inngå i et felles system der de ulike institusjonskategoriene
hadde ulike roller å spille. Det skulle etableres et system der institusjonene
kunne fungere i sammenheng, med flyt av studenter og personell mellom
dem. Hernes-utvalget, med NOU 1988: 28  Med viten og vilje, ønsket å konkre-
tisere denne målsettingen. Dette ble gjort gjennom forslaget om et Norgesnett
for høgre utdanning.

Norgesnettet skulle sikre flyt mellom høgre utdanningsinstitusjoner ved å
utvide forbindelseslinjene mellom dem. Arbeidsdelingen skulle dels sikres
gjennom å gi dem ulike roller ved tildeling av fag fra departementet, og delvis
gjennom tildeling av såkalte knutepunktfunksjoner.

I  Med viten og viljeble tildeling av knutepunktfunksjoner delvis begrunnet
i de begrensede økonomiske rammene. Økonomien forutsatte spesialisering.
Knutepunktene skulle være spesialiserte, solide og stabile fagmiljøer. Hensik-
ten ved Hernes-utvalgets forslag om Norgesnettet var å kombinere funksjonell
spesialisering med nasjonal integrering. Dette siste skulle sikres ved å styrke
forbindelseslinjene mellom de høgre utdanningsinstitusjonene. Forbindels-
eslinjene skulle sikre mobilitet av studenter og ansatte.

I St.meld. nr. 40 (1990-91)  Fra visjon til virke ble det pekt på at tanken om
et integrert Norgesnett for høgre utdanning «hadde fenget utdanningsmil-
jøene», både i debatter som var ført, og ved inngåelse av samarbeid mellom
høgre utdanningsinstitusjoner. Innføring av knutepunkter ble sett på som ledd
i en spesialisering av institusjonene innenfor ett felles system for høgre utdan-
ning. Knutepunktene skulle kjennetegnes ved størrelse på antall studenter og
vitenskapelig ansatte, ivaretakelse av nasjonale faglige oppgaver på avg-
rensede felt og samarbeid mellom de fagmiljøene som utgjør knutepunktet
med andre institusjoner om utdanning, forskning og kunstnerisk arbeid.
Departementet har i to omganger hentet inn forslag til spesialisering fra høg-
skolene, og tildelt dem til sammen 50 knutepunktfunksjoner 338. Knutepunk-
tene er nå under evaluering av Norgesnettrådet.

Gjennom felles lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 ble det
lagt til rette for både samarbeid og arbeidsdeling innenfor Norgesnettet. Den

338.Norgesnettrådet, Videreutvikling av Norgesnettet, sak 62/99.
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klare arbeidsdelingen mellom universiteter og vitenskapelige høgskoler som
én sektor og statlige høgskoler som en annen er spesifikt nevnt i loven ved at
universiteter og vitenskapelige høgskoler gis et særlig ansvar for grunnfor-
skning og forskerutdanning. Paragraf 2 åpner imidlertid for at også andre
institusjoner kan tillegges et tilsvarende ansvar på sine fagområder. Slik kan
også statlige høgskoler søke om rett til å tildele doktorgrad.

14.7 Samlet oversikt over institusjonsinndelingen

Dagens institusjonsinndeling er resultat av en historisk utvikling. Ut fra antall
studenter er universitets- og høgskolesektoren jevnstore, mens det bare er et
mindre antall studenter ved kunsthøgskolene. Tabell 14.1 viser institusjon-
styper og antall studenter innenfor ulike institusjonskategorier i dag.

Kilde: St.prp. nr. 1 (1999-2000)

14.8 Institusjonsstruktur i et internasjonalt perspektiv

I tabell 14.2 er det gitt en oversikt over hvordan høgre utdanningsinstitusjoner
er inndelt i ulike kategorier i en del OECD-land. Tabellen viser at dette er gjort
på tre ulike måter.
1. I enkelte land er det én felles institusjonsstruktur, der samtlige høgre

utdanningsinstitusjoner er gitt betegnelsen universiteter.
2. I enkelte land er det gjort en deling mellom profesjonsrettede utdanninger

som er organisert i høgskoler og disiplinrettede utdanninger som er orga-
nisert i universiteter. Det er her også skiller mellom de forskningsaktiv-
itetene som kan utføres innenfor de ulike typer høgre utdanningsinstitus-
joner. Grunnforskning er hovedsakelig organisert ved universitetene,
mens høgskolene driver forskning med innretting mot profesjonsutdan-
ningene.

3. I tillegg er det i enkelte land opprettet egne utdanningsinstitusjoner som
tilbyr utdanninger i forlengelse av videregående skoles nivå. Dette kan
kalles tertiære utdanninger, i og med at de er en påbygging av det
sekundære utdanningsnivået. Disse utdanningsinstitusjonene vil primært
gi utdanninger som ligger mellom høgre og videregående utdanning, og
vil ikke ha forskningsaktiviteter.

Tabell 14.1: Institusjonstyper og antall studenter 2000 (måltall)

4 universiteter 73 617 43,5 pst

6 vitenskapelige høgskoler 6 930 4,1 pst

2 kunsthøgskoler 707 0,4 pst

26 statlige høgskoler 75 684 44,7 pst

17 private høgskoler 12 432 7,3 pst

Sum 169 370 100 pst
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Kilde: OECDs dokumenter som ligger til grunn for rapporten «Redefining tertiary education»
(1998). For de nordiske landene er utdanningsdepartementenes websider kilder.

Enhetlig institusjonsstruktur
I  Australia ble høgskoler ( colleges) som blant annet tilbød lærerutdanninger
og utdanninger i teknologifag, omgjort til universiteter på 1990-tallet. Dette
skjedde etter en periode da disse institusjonene hadde utviklet likheter med
universitetene, noe som hadde ført til spenninger mellom deres tildelte insti-
tusjonsstatus og deres egne ambisjoner.

I Storbritannia ble de tidligere polytekniske høgskolene,  polytechnics,
omdannet til universiteter i 1992, slik at det nå er 89 universiteter i Storbritan-
nia. Selv om omdanningen av  polytechnicsikke har gjort dem lik de eldre uni-
versitetene, har omdanningen skapt en dynamikk som gjør at de tidligere høg-
skolene nå arbeider for å utvide forskningsdelen av sin virksomhet.

Deling mellom universiteter og høgskoler
I Danmark er det foretatt en deling mellom mellomlange og lange utdan-
ninger. Sistnevnte gis ved fem tradisjonelle breddeuniversiteter og sju univer-
siteter med profesjonsinnretting. Disse har også ansvar for forskerutdanning
og forskning. Mellomlange utdanninger blir gitt ved  højskoler som tilbyr mer
profesjonsrettede utdanninger.

I Finlander det nå om lag 20 universiteter med utdanninger og forskning
som på ulik måte er innrettet mot profesjoner og disipliner. Det er en sterk
grad av differensiering når det gjelder hva slags utdanninger og forskning
som tilbys. Enkelte universiteter, som i Oulu, har en teknologisk innretting;
andre, som ved skogbruksuniversitetet i Joensuu, er knyttet til næringer,
mens andre igjen, som Universitetet i Helsingfors, er tradisjonelle disiplinori-
enterte universiteter. Det er også etablert egne  yrkeshögskolor som tilbyr kor-
tere profesjonsrettede utdanninger.  Yrkeshögskolor skal i utgangspunktet ikke
ha forskningsaktivitet utover ren oppdragsforskning. Denne skal være særlig
innrettet mot regionalt næringsliv.

Tabell 14.2: Institusjonsstruktur i utvalgte OECD-land

Enhetlig institus-
jonsstruktur

Deling mellom uni-
versiteter og høg-
skoler

Egne institusjoner 
for utdanninger på 
mellomnivå

Sverige X

Finland X

Danmark X X

Tyskland X X

UK X X

Australia X X

Virginia, USA X

New Zealand X
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I New Zealand er det etablert mekanismer som skal sikre en spesialisering
av institusjonene, både mellom ulike institusjonskategorier og innenfor disse.
På tross av dette har flere av de såkalte  polytechnics, som tilsvarer våre statlige
høgskoler, lansert universitetsliknende utdannings- og forskningsprogram-
mer. Flere ønsker også å få universitetsstatus.

I Sverige er det tre typer høgre utdanningsinstitusjoner: universiteter, høg-
skoler og kommunale høgskoler med innretting mot sosial- og helseutdan-
ninger. Ett av universitetene har en profesjonsinnretting, i og med at det er et
landbruksuniversitet. Samtlige institusjoner er underlagt en felles lov for
høgre utdanning. Akademisk innrettede studieløp er gitt ved universitetene,
som også driver selvstendig forskning og forskerutdanning. Høgskolene kan
samarbeide med universitetene om forskningsprosjekter, men har som
primæroppgave å tilby kortere profesjonsrettede utdanninger. I 1999 ble tre av
høgskolene i Sverige omdannet til såkalt smalsporede universiteter. I vedtaket
som ble gjort av den svenske regjeringen, heter det blant annet:

«Ett beslut om att en högskola skall benämnas universitet innebär inte
på något sätt att utbyggnaden av lärosätet är färdig. Det är snarare en
viljeyttring från statsmakternas sida om en fortsatt utveckling av det
aktuella lärosätet, både vad gäller fallet när Umeå universitet och
Linköpings universitet grundades. Dessa lärosäten har genom stats-
makternas beslut succesivt byggts upp til framståande universitet. Det
är enligt regjeringens uppfatning inte önskvärt att alla universitet
utvecklas mot lärosäten som omfattar samtliga vetenskapsområden.
De högskolor som blir universitet bör profilera och spesialisera sin ut-
bildning och forskning inom områden där verksamhet av hög kvalitet
kan utvecklas. Samhällets behov liksom forskarsamhällets identifier-
ing av fruktbärande nye forskningsfält bör vara styrande.»

I Sverige ble det fastsatt følgende sju kriterier for omdanning av høgskole til
universitet:
1. Lärosete som har grunnutbildning och forskning som är väl etablerad och

av god vetenskapelig kvalitet.
2. Lärosete som har tillräcklig omfattning av grunnutbildning och utbildning

inom ett antal ämnesområden.
3. Lärosete som har tilräcklig omfattning av forskningsverksamheten och

forskning inom ett antal ämnesområden.
4. Lärosete som har goda infrastrukturella förutsättningar för att bedriva

grundutbildning och forskning.
5. Lärosete som har goda internationella kontakter inom grundutbildning

och forskning.
6. Lärosete som uppfyller kraven på att självständigt innrätta professurer och

att utfärda doktorsexamen.
7. Lärosete som uppfyller samhällets krav och önskmål vad gjäller at sprida

kännedom om verksamheten och dess tillämpning.

I Tyskland er institusjonene inndelt i universiteter, musikk- og kunstskoler og
faghøgskoler  (Fachhochschulen), som tilsvarer våre statlige høgskoler og
som ble opprettet for om lag 30 år siden. Det er om lag tre ganger så mange
studenter ved universitetene som ved faghøgskolene. Målsetningen er at 35-
40 pst. av studentene i samtlige delstater skal velge faghøgskole framfor uni-
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versitetene. Særlig i østlige deler av Tyskland etableres det derfor nye høg-
skoler. De skal gjøres mer attraktive for studenter gjennom en videreutvikling
av forholdet mellom teori og praksis, internasjonalisering og gjennom etabler-
ing av nye studieprogrammer.

I Virginia i USA finnes det ikke noe statlig definert skille mellom institus-
joner som kaller seg universiteter, og de som har betegnelsen colleges. Insti-
tusjonene kan i utgangspunktet selv velge tittel, men vil normalt forsøke å
oppnå en klassifisering gitt av Carnegie-stiftelsen, ettersom denne gir et
kvalitetsstempel som gir økt status vis-á-vis studenter og finansiører. De
amerikanske  community colleges ligger i grenselandet mellom det som oven-
for er kalt tertiærutdanninger og norske høgskoler. De gir normalt en bred all-
mennutdannelse på lavere grads nivå. I Virginia kan man søke seg over fra et
community college til høyere  graduate-kurs ved universitetene. I USA er det
ikke slik at profesjonsutdanningene primært er lagt til høgskolene, mens uni-
versitetene tar seg av bred akademisk disiplinutvikling og grunnforskning.
Det finnes riktignok tradisjonelle «humboldtske» forskningsuniversiteter,
men mange av de såkalte  land- grant universitetene har spesialisert seg på for
eksempel landbruks- og ingeniørfag. Samtidig finnes det en rekke såkalte  lib-
eral arts  colleges, som gir en bredt sammensatt utdanning i tradisjonelle aka-
demiske fag.

Egne institusjoner for utdanninger på mellomnivå
I Australia er det et eget system for yrkesforberende utdanninger,  Technical
and Further Education Institutions (TAFE). Det er ikke noen tydelig grense
mellom de lengste utdanningene som gis av TAFE, og kortere utdanninger
som gis ved universitetene. TAFE har derfor som funksjon både å legge til
rette for senere universitetsstudier for studenter, og kvalifisere for teknolo-
giske og servicerelaterte yrker.

I Danmark er det etablert egne institusjoner for kortere høgre utdan-
ninger. Dette er «Erhvervsakademiuddanninger», kortere teknikerutdan-
ninger og en rekke andre kortere utdanninger rettet mot medier, serviceyrker
og kunsthåndverk.

I Storbritannia tilbyr de 69  colleges utdanninger på mellomnivå. Deres pro-
fil er muligens blitt mer tydelig enn før omdanningen av de polytekniske høg-
skolene til universiteter. Mange av de nåværende høgskolene satser spesielt
på etter- og videreutdanning.

I Tyskland ble det på 1970-tallet opprettet  Berufsakademien som kombi-
nerer utdanning med praktisk arbeidslivserfaring for den enkelte. Utdannin-
gene er treårige, og har som utgangspunkt at den enkelte har arbeidskontrakt
for perioden og samtidig tar utdanning. På denne måten kombineres studier
og arbeid i et enhetlig utdanningsopplegg.

14.9 Drøfting av alternative institusjonsinndelinger

I en framtidig institusjonsstruktur vil det være behov for sterke høgskoler
med innretting mot profesjonsutdanninger så vel som brede universiteter med
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fokus på forskning. Det er med andre ord viktig å sikre et mangfold av insti-
tusjoner, for på den måten å imøtekomme framtidige behov.

Det som synes som et aktuelt spørsmål i dag, er hva slags
utviklingsmuligheter som skal kunne gis de ulike institusjonene. Dette gjelder
særlig for de statlige høgskolene, som er gitt begrensninger på hva slags
utdanningstilbud de skal kunne tilby på høgre grad, og hva slags type forskn-
ingsaktivitet som skal kunne legges til den enkelte høgskole. En endring av
universitetsbegrepet kan løfte disse ut av den kategorien de nå er i, og dermed
gi dem nye rammebetingelser og muligheter for utvikling. Hva slags alterna-
tiver som finnes, blir vist i tabell 14.3.

I tabell 14.3 vises det til at både høgskoler og vitenskapelige høgskoler er
institusjonstyper som har funnet en klar form. Når det gjelder universitetene,
er det mulig med ulike måter å definere disse på, avhengig av hvilke kriterier
og hva slags institusjoner som skal knyttes til universitetsbegrepet. I tabell
14.3 vises det til at universitetene både kan ha en smal og en bred fagprofil,
noe som også får følger for hvilke fag de kan tilby fulle akademiske utdan-
ningsløp i, herunder tildele doktorgrader.

14.9.1 Mulige endringer i institusjonsstruktur

Det er først og fremst endringer i høgskolestrukturen som har vært diskutert
på 1990-tallet. Dette har vært i tilknytning til både høgskolereformen, sam-
menslåing til 26 statlige høgskoler samt lokalisering av ulike avdelinger, og
om enkelte av høgskolene burde få endret institusjonsbetegnelse til univer-
sitet.

Hvis høgskolene skal kunne få mulighet til å endre institusjonskategori til
universiteter, synes det å være tre måter dette kan gjøres på:
1. Det kan åpnes for at de høgskolene som ønsker dette, kan få mulighet til

å benytte seg av universitets  begrepet, uten at dette får følger for fagtilbud
og bevilgninger. Dette vil i så fall åpne for en symbolsk integrasjon mellom
universiteter og høgskoler, uten at dette har direkte implikasjoner for
arbeidsdelingen mellom universiteter og høgskoler.

2. Det kan utformes kriterier for omdanning av høgskoler til universiteter.
Dette  kan føre til nye universiteter som blir gitt like rammebetingelser

Tabell 14.3: Alternative institusjonsinndelinger og institusjonstyper

Institusjonstyper Tilbyr gradsnivå Tilbyr doktor-
grad

Fagspekter Forskning

Høgskoler Lavt (og eventu-
elt noen fag på 
høgre nivå)

Ingen eller svært 
få

Kan være både 
smalt og bredt

Primært anv-
endt forskning 
og utvikling

Vitenskapelige høg-
skoler

Lavt og høyt I samtlige fag de 
har

Smalt Anvendt FoU 
og grunnfor-
skning

1. Brede universiteter Lavt og høyt I de fleste fag Bredt Anvendt FoU 
og grunnfor-
skning

2. Smale universiteter Lavt og høyt I få fag Relativt smalt Anvendt FoU 
og grunnfor-
skning
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som de eksisterende universitetene av de politiske myndighetene, men
det kan også gi opphav til universiteter av en annen type enn de tradis-
jonelle breddeuniversitetene Norge har i dag.

3. Universiteter og høgskoler som ligger nær hverandre, kan velge å slå seg
sammen, for på den måten å gi grunnlag for utvikling av nye universiteter.

Norgesnettrådet har gitt utvalget råd om at de høgre utdanningsinstitus-
jonene selv bør kunne velge om de vil kalle seg høgskole eller universitet. Det
er ikke sagt noe om at dette skal innebære endringer i virksomheten til de
høgskolene som ønsker å endre navn til universitet. Det kan virke som om
høgskolene gjennom navneendringen selv skal få gi uttrykk for eget ambisjon-
snivå når det gjelder fagmiljøenes stilling i kunnskapssamfunnet.

I debatten om norsk utdanning har man vanligvis vurdert institusjons-
betegnelse og arbeidsoppgaver i sammenheng. Arbeidsdelingen har vært
basert på at vitenskapelige høgskoler og universitetene skal tilby forskerut-
danninger og ha tilnærmet enerett på å drive grunnforskning, mens de statlige
høgskolene skal tilby profesjonsutdanninger og drive anvendt forskning.
Dette har blant annet betydd at de statlige høgskolene har fått mindre finan-
siering fra Norges forskningsråd, og at det er satt av mindre tid til forskning.

Regjeringen har nå åpnet for at statlige høgskoler kan få muligheten til å
tildele doktorgrader. Dette forrykker ikke nødvendigvis den prinsipielle
målsetningen om arbeidsdeling mellom høgskoler og universiteter. I stedet
kan en økt satsning på forskning ved de statlige høgskolene ses i sammen-
heng med videreutvikling av de yrkesrettede fagene ved høgskolene. Utviklin-
gen vil imidlertid kunne innebære at det ikke lenger vil være så store for-
skjeller mellom de vitenskapelige høgskolene og de statlige. Begge institus-
jonskategoriene vil ha målsetninger knyttet til utvikling av profesjoner, og
begge institusjonskategorier vil søke å realisere dette gjennom høgre utdan-
ningsprogrammer som kan lede mot doktorgrad og forskning. Forskjellen lig-
ger vel primært i at de vitenskapelige høgskolene vil kunne tilby doktorgrad-
sundervisning i langt flere av sine fag, samtidig som de statlige høgskolene vil
kunne tilby utdanninger i flere fag.

Alternativt kan det tenkes at målsetningen om arbeidsdeling mellom uni-
versiteter og høgskoler endres slik at det gis anledning for enkelte av høg-
skolene til å bli universiteter. Det må i så fall utvikles kriterier knyttet til hva
slags type fagtilbud og til hvilken kvalitet på fagmiljøer som vil være nødven-
dig for at statlige høgskoler skal kunne bli universiteter.

De nye universitetene kan være smalere når det gjelder fagstruktur, og
spissere når det gjelder valg av satsning på forskning og forskerutdanninger.
Det kan tenkes nye universiteter som særlig satser på teknologifag, slik Høg-
skolen i Stavanger nå allerede gjør ved etablering av doktorgradsprogram-
mer. Man kan forestille seg universiteter som særlig satser på lærerutdan-
ninger, slik Høgskolen i Agder nå gjør ved at de har fått rett til å tildele dok-
torgrad i nordisk.

I de større byene i Norge er det nå lokalisert en rekke høgre utdanningsin-
stitusjoner: statlige universiteter og høgskoler så vel som private høgskoler
med godkjente utdanninger, samt andre aktører som tilbyr utdanninger
utover videregående skole. Det kan være at de statlige høgre utdanningsinsti-
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tusjonene bør kunne samarbeide med andre i større grad enn i dag. Dette kan
skje gjennom samarbeidsavtaler eller gjennom mer formaliserte samar-
beidsløsninger og fusjoner mellom statlige høgre utdanningsinstitusjoner.
Fusjonering av statlige høgskoler og universiteter i de større byene kan gi
administrative og økonomiske innsparinger for institusjonene. I tillegg kan
dette virke utviklende på fagmiljøene og institusjonene. Det er mulig å se dette
også i en regional sammenheng. I enkelte regioner kan det bli problematisk
hvis det etableres flere universiteter som skal forholde seg til samme rekrut-
terings- og ressursgrunnlag. En mulig løsning ville være å åpne for et regionalt
multicampus-universitet. Dette kan føre til administrative innsparinger og
faglige gevinster ved utbygging av nettverk mellom allerede eksisterende
høgre utdanningsinstitusjoner.

14.9.2 Endringer i betegnelsene for høgre utdanningsinstitusjoner

Endringer i institusjonsstrukturen
De siste årene har det fra flere av høgskolene blitt ytret ønsker om endret insti-
tusjonsinndeling i høgre utdanning. Dette kan delvis betraktes ut fra de ram-
mebetingelser høgskolene er gitt innenfor dagens høgre utdanningssystem,
og delvis ut fra de ambisjonene enkelte av høgskolene har når det gjelder
utbygging av fagtilbud og tilbud om forskerutdanninger.

Det har vært anført følgende grunner for å endre institusjonsinndelingen
i høgre utdanning nå:
– Den gjeldende institusjonsinndelingen gir ikke tilstrekkelige muligheter

for at institusjonene kan realisere sine ambisjoner om faglig utvikling.
– I og med at enkelte av høgskolene nå tilbyr eller ønsker å tilby forskerut-

danninger, samsvarer ikke institusjonsinndelingen med arbeidsdelingen i
norsk høgre utdanning.

– Enkelte høgskoler har fagmiljøer som er like gode - eller bedre - enn tils-
varende miljøer ved enkelte av universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene.

Både for de enkelte institusjonene og for samfunnet kan det være problema-
tisk hvis den gjeldende institusjonsinndelingen hemmer faglig utvikling og
utnytting av de faglige ressursene ved de høgre utdanningsinstitusjonene.
Dette kan gi grunn for å vurdere endringer i institusjonsinndelingen i høgre
utdanning.

Det finnes likevel argumenter mot en slik endring:
– Begrensede faglige, menneskelige og økonomiske ressurser tilsier en del-

ing av oppgaver og roller for de høgre utdanningsinstitusjonene som gir
tilstrekkelig konsentrasjon av ressurser.

– Det er ønskelig med et institusjonelt mangfold. Endringer i institusjon-
sinndelingen kan gi motivasjon for flere institusjoner til å endre rolle og
oppgaver, og på den måten medvirke til et system med mer like institus-
joner for høgre utdanning.

I tråd med dette har mange hevdet at den såkalte «akademiske driften» kan
føre til at mange av høgskoleutdanningene mister mange av sine sterke sider.
Det hevdes for eksempel at utdanningen i mindre grad vil være tilpasset
arbeidslivets behov, og at de ansattes FoU-aktivitet i større grad vil bli rettet
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mot grunnforskning og i for liten grad mot anvendt forskning og utvikling
rettet mot lokale behov. Oppbyggingen av nye tunge forskningsmiljøer ved
dagens statlige høgskoler vil dessuten være uhyre ressurskrevende. Selv med
en økning i den offentlige FoU-innsatsen vil man måtte regne med at man må
overføre midler fra dagens universiteter og vitenskapelige høgskoler for å få
til dette. Dette vil være i strid med ønsket om å få til en større konsentrasjon
av forskningen i større miljøer av høy kvalitet.

Bør institusjonene selv velge betegnelse?
Norgesnettrådets forslag om endring i institusjonsstrukturen i sak 62/99
innebærer at institusjonene selv skal kunne velge betegnelser de mener er
dekkende for deres virksomhet og faglige profil. Deres egne ambisjoner og
oppfatninger om faglig profil kan selvsagt samsvare mer eller mindre med den
oppfatningen politiske myndigheter har av institusjonenes virksomhet og pro-
fil.

Man kan anføre følgende argumenter for at institusjonene selv skal kunne
velge institusjonsbetegnelse:
– Institusjonsbetegnelsen kan bli et virkemiddel i institusjonenes strategier

for utvikling av fagmiljøer og utdanninger.
– Raske endringer i institusjonenes omgivelser gjør det ønskelig å gi større

ansvar til den enkelte institusjon, også når det gjelder etablering av ident-
itet og formål.

– I mange land er det ikke noe klart skille mellom universiteter og høg-
skoler. Mange av de norske høgskolene likner universiteter i andre land.

Det kan hevdes at den nåværende modellen gir de politiske myndighetene for
stor innflytelse over institusjonenes virke og framtid. Dette kan medvirke til at
institusjonene i for stor grad retter oppmerksomheten sin mot myndighetene,
og at de i for liten grad er opptatt av omgivelsenes behov og krav.

Det er imidlertid også momenter som taler imot at institusjonene selv vel-
ger betegnelser:
– Institusjonsdelingen er ikke utelukkende knyttet til institusjons beteg-

nelsene, men til størrelser som er knyttet til disse. Dette gjelder blant annet
finansiering av forskning, muligheter til tildeling av grader og tilbud av for-
skerutdanninger.

– Institusjonsbetegnelsene kommuniserer på en enkel måte hva slags ram-
mebetingelser institusjonene er tildelt innenfor et nasjonalt høgre utdan-
ningssystem. For politikere og andre interesserte kan det bli mer krev-
ende å sette seg inn i hva slags oppgaver og roller de ulike institusjonene
er tildelt, hvis institusjonene selv velger betegnelse uavhengig av målset-
ninger for et nasjonalt høgre utdanningssystem og roller de selv er tildelt
av myndighetene innenfor dette.

– Institusjonsbetegnelsene gir studenter og andre brukere et inntrykk av
hva slags institusjon de henvender seg til.

Institusjonsbetegnelsene har en viktig kommunikasjonsmessig funksjon.
Overfor representanter på Stortinget og andre politiske aktører kommunis-
erer institusjonsbetegnelsene rollefordelingen i Norgesnettet. Overfor stu-
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denter og andre interesserte kommuniserer betegnelsene aktivitetene ved de
ulike institusjonene. Funksjonen til betegnelsene er imidlertid avhengig av at
de faktisk sier noe om aktivitetene ved de ulike institusjonene, og ikke bare
kommuniserer de forskjellige institusjonenes ambisjoner eller ønsker som de
kan ha knyttet betegnelsen til. Dette kan tilsi en samordning mellom myn-
dighetenes målsetning for et nasjonalt høgre utdanningssystem og beteg-
nelser som velges for de enkelte høgre utdanningsinstitusjonene.

Institusjonsinndeling i lovs form eller etter vedtak i departementet
Slik situasjonen er i dag, er institusjonsinndelingen fastsatt i lovs form.
Endringer i institusjonsinndelingen kan dermed bare bli gjort av Stortinget.
Institusjonsinndelingen kan imidlertid ses på som et virkemiddel for arbeids-
deling. Mens Stortinget fastsetter overordnede mål for sektoren, vil institus-
jonsinndelingen være blant de virkemidlene departementet kan benytte for å
realisere målsettinger fastsatt av Stortinget. Departementet vil i så fall kunne
avgjøre på egen hånd hvordan institusjonsinndelingen kan tilpasses mål som
er fastsatt av Stortinget.

Et viktig argument for at Stortinget bør lovfeste institusjonsinndelingen er
at en lovfesting gir stabile og forutsigbare rammevilkår for institusjonene.
Endringer i institusjonsinndelingen vil innebære en omfattende prosess, i tråd
med de regler som gjelder for Stortingets arbeid med lovsaker.

En lovfesting av institusjonsinndelingen kan med andre ord sies å være et
virkemiddel for forutsigbarhet og stabilitet. Arbeidsdelingen gir institus-
jonene den rollen de er pålagt å spille, og de behøver ikke bruke unødige res-
surser på tilpasninger til nye typer roller.

Til argumentene mot en lovfesting av institusjonsinndelingen hører føl-
gende:
– En lovfesting gir liten fleksibilitet for tilpasning av institusjonsstrukturen

til raske endringer i samfunnets og institusjonenes behov.
– En lovfesting gir mindre muligheter for oppretting av nye tilbud i sek-

toren, så vel som endringer i forholdet mellom institusjonene.

Gis departementet i oppgave å forvalte kriterier eller vilkår for tildeling av
institusjonsbetegnelser, vil institusjonsinndelingen være noe mer fleksibel
enn om dette fastsettes i lovs form. Gitt at institusjonene oppfyller vilkårene
som er knyttet til institusjonsbetegnelser, kan man la departementet tildele
institusjonene retten til å benytte disse. Spørsmålet blir så på hvilket grunnlag
departementet kan bedømme om institusjonene har innfridd vilkårene som
ligger til grunn for ulike institusjonsbetegnelser. I kapittel 15 drøftes
muligheten av å opprette et uavhengig organ for akkreditering, evaluering og
kontroll i høgre utdanning. Det må her forutsettes at et slikt organ også vil
foreta evalueringer som vil gi informasjon om institusjoner har innfridd de
vilkårene som ligger til grunn for ulike institusjonsbetegnelser.

14.9.3 Spørsmålet om nye universiteter

Norge er et relativt lite land med begrensede ressurser. Dette gir flere argu-
menter mot etablering av flere universiteter:
– Tilgangen på menneskelige og andre ressurser bør tilsi arbeidsdeling og
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konsentrasjon av ressurser. Flere universiteter kan føre til spredning av
ressurser som går til forskning og forskerutdanning, og undergrave målet
om arbeidsdeling innenfor høgre utdanning.

– For å frambringe enkelte fagmiljøer som er fremragende, må en foreta
valg som gjør at institusjoner blir tildelt ulike roller innenfor høgre utdan-
ning. Dette krever vilje til prioritering, som kan undergraves ved etabler-
ing av flere universiteter.

Flere universiteter kan bety en spredning av ressurser og mindre konsentras-
jon om universitetenes og de vitenskapelige høgskolenes forskerutdanninger
og grunnforskning. Likevel er en slik situasjon allerede i ferd med å bli skapt
ved at statlige høgskoler også skal kunne tildele doktorgrad. Det kan derfor
anføres en rekke argumenter for at det nå åpnes for nye universiteter:
– Endret institusjonsbetegnelse for enkelte av høgskolene til universitet vil

gjøre at institusjonsbetegnelse samsvarer med en ny situasjon, der de
både er gitt adgang til å tildele doktorgrader, og har etablert fagmiljøer
som driver forskning på høyde med fagmiljøer ved universitetene.

– Endring av institusjonsbetegnelse kan ses på som en del av institus-
jonenes utviklingsmuligheter. Det vil ikke være fornuftig, sett fra institus-
jonene eller samfunnet for øvrig, å hindre den faglige utviklingen av insti-
tusjonene.

En endring av institusjonsbetegnelse for enkelte av høgskolene kan med
andre ord ses på som en bekreftelse fra samfunnets side av en de facto
utvikling av institusjonene. Samtidig kan dette tolkes som en belønning til
institusjoner som har ambisjoner, og som samtidig viser at de evner å realisere
disse gjennom utvikling av fagmiljøer. Dette kan gi positive virkninger for sek-
toren som sådan, slik at institusjonene blir vist at satsninger på faglig utvikling
blir belønnet.

14.9.4 Skal institusjonene selv bestemme sammenslåing eller oppretting 
av nye enheter?

Dagens institusjonsstruktur er ikke nødvendigvis gitt én gang for alle. Man
kan forestille seg muligheten av at en høgskole slår seg sammen med en
annen, eller inngår et partnerskap med et universitet eller en vitenskapelig
høgskole.

Institusjonene innenfor høgre utdanning er et viktig virkemiddel for myn-
dighetenes politikk. Det kan derfor anføres flere argumenter for at myndighet-
ene bør ha stor grad av kontroll over mulighetene for sammenslåing av eksis-
terende høgre utdanningsinstitusjoner og oppretting av nye enheter med
tilknytning til eksisterende høgre utdanningsinstitusjoner:
– Sammenslåing eller oppretting av nye enheter vil være organisatoriske

endringer med stor betydning for institusjonenes videre utvikling,
herunder utvikling av utdanningstilbud og forskningsmiljøer. Det vil være
naturlig at staten ved departementet, som eier av institusjonene, har ans-
var for å fatte slike beslutninger.

– De høgre utdanningsinstitusjonenes regionale betydning tilsier at sam-
menslåing av institusjoner eller oppretting av nye enheter må ses i en
videre samfunnsmessig sammenheng. Spørsmål om lokalisering av
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enheter tilknyttet høgre utdanningsinstitusjoner og sammenslåinger må
derfor avgjøres i en politisk sammenheng, der institusjonenes behov må
veies mot regionale behov.

Det vil imidlertid være å frata institusjonene utviklingsmuligheter hvis de ikke
fikk muligheter til å benytte sammenslåinger eller oppretting av nye enheter
som virkemidler for faglig, økonomisk og organisatorisk utvikling. Argu-
menter for at dette kan avgjøres av institusjonene selv, er følgende:
– Institusjonene selv har best oversikt over hvilke utviklingsmuligheter som

vil gi gevinster faglig, organisatorisk og økonomisk, og bør derfor selv ha
anledning til å treffe avgjørelser om sammenslåing eller oppretting av nye
enheter.

– Institusjonenes samvirke med sine omgivelser bør skje med utgang-
spunkt i at institusjonene selv har mulighet til å realisere egne ambisjoner
i kontakt med og i relasjon til omgivelsene. Dette tilsier at institusjonene
også bør ha stor grad av frihet når det gjelder organisatoriske tilpasninger
til omgivelsenes behov.

Hvis det ikke er behov for flere høgskoler og universiteter i samme region, bør
det være mulig å endre dette gjennom sammenslåinger med utgangspunkt i
initiativ fra styrene ved berørte institusjoner. På samme måte bør det være
mulig for høgskoler og universiteter å opprette nye enheter, hvis dette lar seg
gjøre og det er behov for det - også om de nye enhetene blir opprettet i
områder som ikke er i geografisk nærhet til institusjonen. På denne måten vil
de statlige høgre utdanningsinstitusjonene få samme utviklingsmuligheter
som sine private konkurrenter. Likevel vil dette være beslutninger av stor
betydning for den videre utviklingen av institusjonene, slik at det muligens bør
kreves samtykke fra eieren av institusjonene, som for de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene vil være Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

14.10Utvalgets vurderinger og forslag

Generelt
Samfunnsoppdraget til et høgre lærested er å gi høgre utdanning og bidra til
kunnskapsutvikling gjennom forskning og formidling. Lærestedet skal være
en kulturbærer med full lærefrihet, forskningsfrihet og meningsfrihet og
framme den enkeltes selvstendighet, dannelse og evne til etisk og kritisk refle-
ksjon. Et høgre lærested kjennetegnes ved at det forener undervisningskultur
og forskningskultur, og ved at det har et aktivt samvirke med omverdenen.
Innenfor norsk høgre utdanning har det så langt vært slik at universitetene og
de vitenskapelige høgskolene har atskilt seg fra de statlige høgskolene ved at
de kan tilby forskerutdanning innenfor samtlige av sine fagområder. I forhold
til de vitenskapelige høgskolene har universitetene - en faglig bredde som
spenner over samfunnsvitenskap, humaniora og matematisk-naturvitenskape-
lige fag, i tillegg til tradisjonelle akademiske profesjonsutdanninger. Ett av uni-
versitetene i Norge, NTNU, har et særlig teknologisk utgangspunkt. De fire
universitetene vi har i Norge i dag har utviklet seg ut fra ulike historiske og
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samfunnsmessige vilkår, og representerer allerede seg imellom et visst mang-
fold.

Det finnes ikke noe internasjonalt omforent universitetsbegrep. Men det
er avgjørende at et høgre lærested som betegnes som et universitet, i tillegg
har
– en tilstrekkelig størrelse og faglig bredde og dybde i sine utdanningstil-

bud
– en betydelig forskningsaktivitet og en kultur for og en forståelse av forskn-

ing som systematisk og kritisk granskning i søken etter ny viten og etter-
prøving av etablert viten

– en helhetlig kunnskapsforståelse
– stabil forskerutdanning på noen fagfelt
– et internasjonalt nettverk innenfor utdanning og forskning
– en god infrastruktur og organisering

Det er av betydning at de betegnelsene som er gitt universiteter og høgskoler,
reflekterer det selvbildet institusjonene selv har, og de forventninger samfun-
net har til institusjonene. Manglende samsvar kan gjøre det vanskelig for insti-
tusjonene å realisere sine mål, samtidig som fagmiljøer og institusjonen som
helhet kan finne det problematisk å forholde seg til omgivelser som har
målsetninger for institusjonen som går utover de rammebetingelsene de er til-
delt i den institusjonskategorien de tilhører. Dette kan virke hemmende på
institusjonen overfor ulike aktører i omgivelsene, og redusere institusjonens
muligheter for å realisere faglige ambisjoner. Endringer i institusjonsinndelin-
gen kan dermed delvis betraktes som et svar på behov samfunnet har for for-
skning og utdanning. Samtidig må målet med slike endringer være å bedre
kvaliteten i utdanning og forskning ved institusjonene. Utgangspunktet må
derfor være kvaliteter i de fagmiljøene institusjonene har bygd opp over tid.

Endringer i institusjonsinndelingen må også ses i lys av utvalgets ønske
om større mangfold i det norske høgre utdanningssystemet. Selv om institus-
joner som vil endre kategori må møte de grunnleggende krav som kjenneteg-
ner kategorien, forutsettes det like fullt at de ikke skal kopiere- eksisterende
institusjoner, men isteden bidra til et større mangfold innenfor de fem hoved-
kategoriene av institusjoner vi har i norsk høgre utdanning.

For høgre læresteder i Norge ønsker utvalget fortsatt å benytte beteg-
nelsene universitet, vitenskapelig høgskole, statlig høgskole og privat høg-
skole. Det er ønskelig å beholde et mangfold av institusjoner i høgre utdan-
ning, men det skal åpnes for mulighet for statlige og vitenskapelige høgskoler
å søke om omgjøring til universitet. Det er ikke ønskelig at eventuelle nye uni-
versiteter blir kopi av de eksisterende, men de må oppfylle visse nærmere
bestemte kriterier som kvalifiserer kategorien. Ved siden av de faglige
kvalitetskrav bør det legges - føringer som styrer ambisjonene i samfunns-
gagnlig retning. Siden det vil dreie seg om regionale institusjoner, skal det leg-
ges vekt på en kombinasjon av regionalt og nasjonalt nytteaspekt. De private
høgskolene bør få mulighet til de samme institusjonsbetegnelsene som de
statlige institusjonene.
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Forhold til forskning
Som påpekt i  (Link til) kapittel 8, om forskningens plass i høgre utdanning,
ønsker utvalget å opprettholde et skille mellom ulike typer av institusjoner for
høgre utdanning i Norge når det gjelder forskning og utvikling. Dagens uni-
versiteter bør fortsatt fokusere på langsiktig, grunnleggende forskning innen-
for et bredt spekter av fag. De vitenskapelige høgskolene skal gjøre det
samme innenfor et mer begrenset område. De statlige høgskolene bør utvikle
spisskompetanse innenfor yrkesrettede utdanninger og satse på anvendt FoU.

Slike skiller vil imidlertid aldri bli absolutte. På enkelte fagområder vil de
statlige høgskolene ha behov for å etablere fagmiljøer av en størrelse og en
innretning som tilsier at de bør drive med langsiktig grunnforskning. Slike
institusjoner bør da også kunne få anledning til å tildele doktorgrad innenfor
disse fagområdene, på linje med universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene etter nærmere kvalitetskriterier. Norge er imidlertid et lite land med
begrensede økonomiske og - ikke minst - menneskelige ressurser. Det tilsier
at man må konsentrere ressursene om et mindre antall sterke miljøer for for-
skning og utvikling. Hvis en rekke institusjoner skal bygge opp forskningsmil-
jøer i en lang rekke fag, vil det være umulig å opprettholde en forsvarlig faglig
kvalitet og finansiering.

Myndighetenes rolle
Hensynet til ressurser, kvalitet og mangfold sammenfaller etter utvalgets
mening i den vurdering at det nasjonalt ikke er behov for å utvikle kopier av
de universitetene man allerede har eller bygge ut fagområder som allerede er
godt dekket. For de institusjonene som ønsker en utvikling mot universitet,
bør det skje slik at man styrker de utdanningene man allerede har ved insti-
tusjonen, og ikke minst på områder som står sentralt i forhold til verdiskapnin-
gen i det regionale næringslivet, og som samtidig har nasjonal betydning.

Institusjonene bør derfor ikke selv kunne velge institusjonsbetegnelse.
Isteden må dette avgjøres etter vurderinger av om institusjonen har faglige
forutsetninger som samsvarer med den institusjonsbetegnelsen som den
ønsker. I tillegg må det i hvert enkelt tilfelle være et politisk spørsmål om det
som er faglige vurderinger skal følges, og om institusjonene skal få endret
betegnelse. Til grunn for de faglige vurderingene som gjøres, bør det være ett
sett av kriterier som institusjonene må kunne oppfylle. Selv om de faglige vur-
deringene bør foretas av et organ med stor grad av uavhengighet overfor poli-
tiske myndigheter, som skissert i kapittel 15, må det til syvende og sist være
en politisk avgjørelse som statsråden har ansvar- for om institusjonene skal
endre betegnelse, begrenset til institusjoner som er vurdert å ha de faglige
forutsetninger.

Nye universiteter
Utvalget er av den oppfatning at institusjonsinndelingen gir en garanti for insti-
tusjonens nivå og læringstilbud, samtidig som den er et virkemiddel i myn-
dighetenes politikk for høgre utdanning. Etter utvalgets mening bør institus-
jonskategoriene fastsettes ved lov, men den enkelte institusjons tilhørighet
skal ikke markeres like definitivt. Det må gis rom for at institusjonene kan



NOU 2000: 14
Kapittel 14 Frihet med ansvar 513
utvikle seg og søke seg til andre institusjonskategorier enn de tidligere har til-
hørt.

Endringer i institusjonsinndelingen reiser spørsmål av både faglig og poli-
tisk art. Faglig dreier det seg om forutsetningene for tilhørighet til en bestemt
kategori er oppfylt. Politisk er spørsmålet hva slags rollefordeling det skal
være mellom institusjonene. Både høgskolene og de vitenskapelige høg-
skolene har en rimelig entydig form som gjør det mulig å foreta faglige vur-
deringer av institusjonenes tilhørighet til disse kategoriene.

De fleste vitenskapelige høgskolene i Norge har i hovedsak sin utdanning
rettet mot en profesjonsutdanning med dens ulike studieretninger. Innenfor
fagområdet har de både lavere grads og høgre grads utdanning samt betydelig
forskningsvirksomhet og stabil forskerutdanning. De vitenskapelige høg-
skolene regnes til universitetssektoren. Ved eventuell overgang fra høgskole
til en vitenskapelig høgskole må man anvende de samme kravene som til et
universitet, med unntak av kravene til bredde som det vises til under. Det må
legges ekstra vekt på stor bredde i forskningsaktiviteten og bredden i for-
skerutdanningen innenfor hovedfeltene til den aktuelle profesjonsutdannin-
gen.

Når det gjelder universitetene, er det et spørsmål om det skal gis en
definisjon som åpner for nye universiteter med et smalere faglig utgangspunkt
enn de tradisjonelle universitetene. Med dette menes at institusjonene bare på
et visst antall fagområder tildeler doktorgrad og har miljøer med betydelig
grunnforskningsaktivitet. Det må uansett være et krav til institusjoner som
inngår i universitetskategorien at de både har grunnforskning og forskerut-
danning på et kvalitativt høyt nivå, og at de kan sammenlignes med eksister-
ende universiteter når det gjelder dette på et bestemt antall fagområder.

Samtidig må det være et krav til universiteter at de har fagmiljøer og gir
utdanninger som gir mulighet for utvikling av forskning og læring i en interd-
isiplinær sammenheng. Dette innebærer at fagmiljøer må kunne samvirke på
tvers av fagfelt, for på den måten å se kunnskap ervervet på et fagområde i lys
av den innsikt som er nådd på andre områder. Betingelsen om at universiteter
må ha gode fagmiljøer, må også ses i et internasjonalt perspektiv. Den faglige
virksomhet må ha tilknytning til internasjonale forskningsnettverk og gi
mulighet for utveksling innenfor det internasjonale kunnskapssystemet - ikke
bare av forskningsresultater, men også av forskere og studenter.

Utvalget mener derfor at visse generelle krav må legges til grunn for at et
lærested skal kunne gis betegnelsen universitet. Lærestedet må ha
– Lavere grads utdanninger og høgre grads utdanninger og forskning som

er vel etablert og av god vitenskapelig kvalitet
– utdanninger i et nærmere bestemt omfang og utdanninger på et bestemt

antall fagområder
– stabil forskningsvirksomhet og forskning på et bestemt antall fagområder
– god organisasjon og infrastruktur for å drive utdanningene og forskningen
– nasjonale og internasjonale nettverk og kontakter i forbindelse med grun-

nutdanningene og forskningen
– en vitenskapelig organisering og en vitenskapelig stab slik at institusjonen

på et bestemt antall områder kan gi forskerutdanning - doktorgrad
– en vitenskapelig kultur med evne til selvstendig og kritisk refleksjon
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– evne til å oppfylle samfunnets krav og behov til formidling i vitenskapelig
og populær sammenheng

Endring av institusjonsinndelingen ved omdanning av høgskoler til univer-
siteter kan ikke skje under henvisning til en institusjons potensiale hvis ikke
forutsetninger for gode fagmiljøer allerede er stabilt etablert. Tiltak knyttet til
forskerutdanninger og fagmiljøer med innretning mot grunnforskning på et
bestemt antall av institusjonens fagområder må være til stede. I tillegg vil insti-
tusjonens samvirke med omgivelsene være viktig for vurderingen. Dette
innebærer både at det må være interesse og engasjement fra institusjonens
omgivelser for en videre utvikling av institusjonen, og at institusjonen ved
omdanning til universitet kan yte mer som en ansvarlig samfunnsinstitusjon.
Her er det av stor betydning at institusjonene kan vise til et aktivt samfunnsen-
gasjement i fagmiljøene med de muligheter det gir for en kritisk og konstruk-
tiv samhandling.

Utvalget mener videre at det må legges visse spesielle krav til grunn for at
institusjoner skal kunne gis betegnelsen universitet. Lærestedet må
– oppfylle de generelle kravene for at lærestedet kan betegnes som univer-

sitet
– ved siden av grunnutdanninger, ha selvstendig ansvar for utdanninger på

hovedfags-, sivilutdannings- og masterutdanningsnivå på minst 5 ulike
områder. (Med betegnelsen «område» er her ment mindre enn fakultet.)

– ha blitt tildelt selvstendig ansvar for forskerutdanning på minst fire ulike
fagområder, hvorav to av fagområdene må være sentrale i forhold til regio-
nale virksomheters verdiskapning samtidig som fagområdene har nas-
jonal betydning

– delta i det nasjonale samvirket når det gjelder forskerutdanning

Sammenslåing eller oppretting av nye enheter
Institusjonene bør ha stor grad av frihet til å finne organisatoriske løsninger
som imøtekommer behov for faglige utvikling og kvalitetssikring, og som iva-
retar det samfunnsansvar institusjonen har i en åpen dialog med omgivelsene.
Sammenslåinger av institusjoner eller oppretting av nye enheter med tilknyt-
ning til eksisterende institusjoner er imidlertid endringer av stor betydning for
den enkelte høgre utdanningsinstitusjon. Det må derfor være eieren av insti-
tusjonene,-for de statlige høgre utdanningsinstitusjonene er dette Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet,- som har ansvar for å ta avgjørelser
om dette.

Boks 14.1 Definisjoner og nasjonale føringer

Høgre lærested - universitet
Høgre lærested: Lærestedets samfunnsoppdrag er å gi høyere utdanning og
bidra til kunnskapsutvikling gjennom forskning og formidling. Lærestedet
skal være en kulturbærer med full lærefrihet, forskningsfrihet og meningsfri-
het og framme den enkeltes selvstendighet, dannelse og evne til etisk og
kritisk refleksjon. Et høgre lærested kjennetegnes ved at det forener undervis-
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ningskultur og forskningskultur, ved at det frammer deltakelse i et fellesskap
og ved at det har et aktivt samvirke med omverdenen.

Universitet: Det finnes ikke noe internasjonalt omforenet universitetsbe-
grep. I tillegg til universiteter med omfattende faglig bredde har man i mange
land også universiteter med smalere fagportefølje. Det er avgjørende at et
høgre lærested som betegnes som et universitet i tillegg har:
– en tilstrekkelig størrelse og faglig bredde og dybde i sine utdanningstil-

bud,
– en anerkjent forskningsaktivitet og en kultur for og en forståelse av forskn-

ing som systematisk og kritisk granskning i søken etter ny viten og etter-
prøving av etablert viten,

– en helhetlig kunnskapsforståelse,
– stabil forskerutdanning på noen fagfelt,
– et internasjonalt nettverk innenfor utdanning og forskning,
– en god infrastruktur og organisering.

Nasjonale føringer
Det er ønskelig i Norge med et visst mangfold av institusjoner innen høgre
utdanning.

Det er nasjonalt ikke behov for å utvikle kopier av de universitetene man
allerede har eller bygge ut fagområder som allerede er godt dekket. Det er
utvalgets klare oppfatning at Norge ikke bør ha flere «klassiske» universiteter.

For de institusjoner som ønsker en utvikling mot universitet bør det skje
slik at man styrker de utdanninger man allerede har på institusjonen. Videre
at man øker sin kompetanse på områder som står sentralt i forhold til verdis-
kapningen i det regionale næringslivet og som samtidig har nasjonal betydn-
ing.

14.10.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til institusjonsstrukturen innen-
for høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
– Høgre læresteder i Norge bør fortsatt gis betegnelsene universitet, viten-

skapelig høgskole, statlig høgskole og privat høgskole.
– På visse vilkår kan institusjonene utvikle seg og søke seg til andre institus-

jonskategorier enn de tidligere har tilhørt. Etter vurderinger i et uavhen-
gig fagorgan, jfr forslaget om Senteret for evaluering og akkreditering i
kapittel 16, og under forutsetning av en tilfredsstillende faglig vurdering
fra dette organet, har departementet ansvar for og myndighet til å tildele
søkerinstitusjoner en ny betegnelse.

– Universiteter og høgskoler bør kunne slå seg sammen og opprette nye
enheter. Initiativ må tas fra institusjonens side, mens avgjørelsen må tas
av de som forvalter eierskapet.

Generelle krav for at et lærested kan betegnes som universitet
Lærestedet må ha:

– lavere-grads utdanninger og høgre-grads utdanninger og forskning som
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er vel etablert og av god vitenskapelig kvalitet
– utdanninger i et nærmere bestemt omfang og utdanninger på et bestemt

antall fagområder
– stabil forskningsvirksomhet og forskning på et bestemt antall fagområder
– god organisasjon og infrastruktur for å drive utdanningene og forskningen
– nasjonale og internasjonale nettverk og kontakter i forbindelse med grun-

nutdanningene og forskningen
– en vitenskapelig organisering og en vitenskapelig stab slik at institusjonen

på et bestemt antall områder kan gi forskerutdanning - doktorgrad
– en vitenskapelig kultur med evne til selvstendig og kritisk refleksjon
– evne til å oppfylle samfunnets krav og behov til formidling i vitenskapelig

og populær sammenheng

Spesielle krav for at et lærested kan betegnes som universitet i Norge
Lærestedet må:

– oppfylle de generelle krav for at lærestedet kan betegnes som universitet,
– ved siden av grunnutdanninger ha selvstendig ansvar for utdanninger på

hovedfags-, sivilutdannings- og masterutdanningsnivå på minst 5 ulike
områder. (Med betegnelsen «område» er her ment mindre enn fakultet)

– ha blitt tildelt selvstendig ansvar for forskerutdanning på minst 4 ulike
særskilte fagområder hvorav 2 av fagområdene må være sentrale i forhold
til regionale virksomheters verdiskapning samtidig som fagområdene har
nasjonal betydning,

– delta i det nasjonale samvirke når det gjelder forskerutdanning.

Vitenskapelig høgskole
– De fleste vitenskapelige høgskolene i Norge har i hovedsak sin virksom-

het rettet mot en profesjonsutdanning med dens ulike studieretninger.
Innenfor fagområdet har de både lavere-grads og høyere-grads utdanning
samt betydelig forskningsvirksomhet og stabil forskerutdanning. De
vitenskapelige høgskolene regnes til universitetssektoren.

– Ved eventuell overgang fra høgskole til en vitenskapelig høgskole, må
man anvende de samme krav som til et universitet med unntak av bredde-
kravene. Det må legges vekt på styrke og kvalitet i forskningsaktiviteten
og stabilitet i forskerutdanningen innenfor hovedfeltene til den aktuelle
profesjonsutdanning.
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Kapittel 15   
Evaluering og akkreditering i høgre utdanning

15.1 Innledning

Den økte kompleksiteten innenfor høgre utdanning innebærer utfordringer i
ulike retninger. På den ene siden er det behov for større nærhet mellom prob-
lemområde og beslutningstaker; det er med andre ord behov for fleksible og
lokale løsninger. Samtidig fører økt kompleksitet til et behov for bedre over-
sikt. En trenger blant annet felles faglige kvalitetsmål og samvirke på tvers av
institusjonsgrenser. Det gjelder derfor å finne fram til organisasjons- og sty-
ringsmodeller som på en hensiktsmessig måte balanserer ønsket om mer fri-
het og ansvar for institusjonene mot overordnet styring, koordinering og
kvalitetssikring.

Det er viktig å drøfte hvordan fokus på kvalitet ved utdanningstilbudene
kan gis en forankring i overordnede systemer evaluering og kvalitetssikring.
Det er påpekt av flere at slike systemer i dag ikke er tilstrekkelig godt nok
utbygde. OECD-rapporten  The First Years of Tertiary Education; Nor-
way(1997) påpekte at Norge, som et av få land, mangler en sentral instans for
systematisk evaluering og kvalitetssikring.

Boks 15.1 Hovedspørsmål

– Bør kvalitet i høgre utdanning fremmes gjennom overordnede systemer
for kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll?

– Bør det opprettes et eget uavhengig fagorgan for evaluering og akkredi-
tering i høgre utdanning?

15.2 Den overordnede styringen av høgre utdanning

Generelt
Innføringen av begrepet Norgesnettet gav uttrykk for en politisk målsetting
om å samle alle høgre utdanningsinstitusjoner i Norge i et integrert system.
Målet har vært å heve kvaliteten i forskning og utdanning gjennom blant annet
arbeidsdeling og satsning på faglige knutepunkt, som vist i St.meld. nr. 40
(1990-91). Et virkemiddel skulle være å slå sammen små og svake enkeltinsti-
tusjoner til større institusjoner. I Stortinget ble det konkludert med at slike
institusjoner ville være mer robuste styringsmessig, og at de samlet ville ha
mer ressurser til å satse på utdanning, forskning og utvikling.

Forbindelseslinjene i Norgesnettet skulle sikre mobilitet av studenter, slik
at studentene lettere kunne sette sammen sin utdanning ved å kombinere
ulike fag fra forskjellige institusjoner. For å sikre arbeidsdeling la man vekt på
behovet for nasjonal styring. Forholdet mellom de statlige høgre utdan-
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ningsinstitusjonene reguleres i dag gjerne av departementet, som har ansvar
for de enkelte institusjonenes virksomhet. I St.meld. nr. 40 (1990-91) het det:

«De sentrale utdanningsmyndigheter vil fortsatt ha det grunnleggen-
de ansvar for nasjonal prioritering og koordinering når det gjelder å
etablere og eventuelt å nedlegge studier. Kravene på dette feltet vil nå
skjerpes. Uten klarere prioritering vil det heller ikke være mulig å
etablere et integrert kunnskapsnettverk.»

I 1990-årene ble med andre ord den høgre utdanningen i Norge organisert
med vekt på sentral planlegging forankret hos politiske myndigheter, kombin-
ert med utviklingen av et nettverk for universiteter og høgskoler. Formålet var
å oppnå bedre effektivitet i en tid med sterk økning i antall studenter. I tillegg
ønsket man å konsentrere innsatsen om sterke fagmiljøer gjennom å tildele
institusjonene såkalt «knutepunktfunksjon» på områder der de var spesielt
gode.

De private høgskolene inngår i dag i den samlede politikken for høgre
utdanning ved at de kan få tildelt eksamensrett for en offentlig godkjent grad.
De private institusjonene tildeles midler som finansierer en andel av de kost-
nadene som følger av studieplasser som departementet har godkjent som støt-
teberettigede. 339

Departementets styring
Departementets oppgaver i forhold til et Norgesnett av høgre utdanningsinsti-
tusjoner har vært omfattende. Lov om universiteter og høgskoler har gitt
departementet fullmakter til å kunne bestemme hvilke grader, yrkesutdan-
ninger eller andre utdanningsprogrammer de statlige institusjonene skal
kunne gi, herunder krav til bredde, fordypning og den normerte tiden for et
studium. 340 Departementet kan også bestemme hvilke fag, emner eller
liknende som disse institusjonene skal kunne tilby, og som skal inngå i
grunnlaget for en grad eller yrkesutdanning.

Departementet kan også fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte
yrkesutdanninger og enkeltfag som inngår i en yrkesutdanning. 341 Videre
skal grad, yrkesutdanning, fag eller emne tatt ved en institusjon godskrives
studenten ved andre institusjoner, etter nærmere regler fastsatt av departe-
mentet. 342

Departementet er også overordnet instruksjonsmyndighet for institus-
jonene mer generelt. Dette kommer blant annet til uttrykk i føringer som gis
gjennom årlige tildelingsbrev. I tillegg skal departementet fastsette avdel-
ingsinndelingen og betegnelsen på avdelingene.

Ansvaret for økonomiforvaltningen ved de statlige høgre utdanningsinsti-
tusjonene er i henhold til loven tillagt direktørene. 343 Dette innebærer at de

339.Denne andelen varierer fra 10 pst. for utdanninger i bedriftsøkonomi ved Han-
delshøyskolen BI til 100 pst. ved livssynsbaserte høgskoler innenfor helsefaglige og ped-
agogiske utdanninger. Variasjonen i dekningen av kostnadene kan delvis forklares ut fra 
historiske forhold, og delvis ut fra de ulike funksjonene som de private høgskolene og 
deres utdanninger fyller.

340.Se § 45 i nevnte lov
341.Jf. § 46 i samme lov
342.Jf. § 47 i samme lov
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er ansvarlig for at økonomiforvaltningen er i henhold til det generelle regelv-
erket som gjelder for forvaltningsorganer, og departementets egne ret-
ningslinjer for økonomiforvaltning ved universiteter og høgskoler.

Departementet har etter dette krevende arbeidsoppgaver på flere
områder innenfor høgre utdanning:
– Som sekretariat for den politiske ledelsen skal departementet utvikle poli-

tikk og strategier for høgre utdanning.
– Som overordnet myndighet for forvaltningsorganer står departementet

ansvarlig for etatsstyring, tildelingsbrev og forhold som følger av det
generelle regelverket for forvaltningsorganer.

– Departementet er ansvarlig for at målsetninger om arbeidsdeling og
samarbeid nås, og departementet er derfor gitt omfattende fullmakter for
å kunne regulere institusjonenes fagtilbud.

I dag ivaretas oppgavene av Universitets- og høgskoleavdelingen i Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Mange har påpekt at avdelingen
preges av stor arbeidsmengde, og at avdelingen behandler mange enkelt-
saker. Dette henger nok delvis sammen med en omfattende saksbehandling i
forbindelse med forvaltning av bestemmelser knyttet til tildeling av grader,
fag og liknende, og den omfattende etatsstyringen - nærmere 40 forvaltning-
sorganer er underlagt avdelingens arbeidsområde.

I tillegg har Stortinget gjennom lov om universiteter og høgskoler § 45 og
§ 47 gitt departementet fullmakter til å godkjenne etablering av enkeltfag og
studier. Behandlingen av slike enkeltsaker kan også skape presedens for
senere saksbehandling, noe som kan gi grunnlag for et komplisert system av
enkeltvedtak, brev og rundskriv. Alternativt kunne departementet gjort ved-
tak i større prinsipielle saker som krever en endring i regelverket, og delegert
de øvrige avgjørelsene til institusjonene. De omfattende arbeidsoppgavene
kan ha ført til at departementet i for liten grad har kunnet konsentrere seg om
en langsiktig, overordnet politikkutvikling og planlegging av høgre utdanning.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i dag fem avdelinger
med arbeidsfelt av kunnskapspolitisk betydning:
– Opplæringsavdelingen 344

– Universitets- og høgskoleavdelingen
– Voksenopplæringsavdelingen
– Forskningsavdelingen
– Avdelingen for analyse og internasjonalt arbeid 345

Det kan være at endringer i tilknytningsformen for de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene bør innebære en endring i departementets styring. Depar-
tementet bør legges mindre vekt på styring av den enkelte institusjon, og det
bør legges mer vekt på langsiktig og overordnet politisk styring.

Dette kan innebærer en forsterking av kompetansen departementet har på
oppgaver knyttet til utviklingen av politikken for høgre utdanning og forskn-

343.Jf. § 15-5 i samme lov.
344.Avdelingen ble opprettet i mars 2000 gjennom en sammenslåing av avdelingene for 

grunnskolen og den videregående skole.
345.Opprettet mars 2000.
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ing i et generelt samfunnspolitisk perspektiv, og i forhold til andre viktige
saksfelt som næringspolitikk og regionalpolitikk.

Norgesnettrådet
Med Innst. S. nr. 135 (1996-97) vedtok Stortinget å opprette Norgesnettrådet,
som er et rådgivende organ for departementet i saker som gjelder den lang-
siktige utviklingen av høgre utdanning i Norge. Rådet skal gi anbefalinger
vedrørende Norgesnettet og behov for samordning, trekke opp retningslinjer
for kvalitetssikring innenfor høgre utdanning og gi faglig vurdering av
søknader om eksamensrett etter privathøyskoleloven. Norgesnettrådet kan
dessuten etter vedtak i departementet få ansvar for fellesoppgaver og infor-
masjonsoppgaver som angår høgre utdanning nasjonalt og internasjonalt.
Dette kan for eksempel være fellesoppgaver som opptak til og tilrettelegging
for godkjenning av utenlandsk utdanning. Ved oppretting av Norgesnettrådet
forutsatte Stortinget at «det ikkje er tale om å delegera avgjerder frå departe-
mentet til Noregsnettrådet».

Norgesnettrådet har to representanter som er oppnevnt etter forslag fra
Universitetsrådet, to fra Høgskolerådet, to fra nasjonale studentorganisas-
joner og to fra Norges forskningsråd. En representant utpekes etter forslag fra
private høgskoler med eksamensrett, mens departementet på egen hånd
foreslår fire representanter. Departementet oppnevner medlemmer og varam-
edlemmer til rådet for tre år av gangen og velger selv leder til rådet.

Norgesnettrådet er organisert på en måte som kan virke uklar, noe som
kan reflektere det mangfold av oppgaver som er tillagt rådet:
– Som rådgivende organ for departementet er rådet uavhengig av departe-

mentet, og gir anbefalinger med utgangspunkt i denne uavhengige still-
ingen.

– Norgesnettrådets sekretariat forbereder saker for rådet, og er dermed
underlagt dette.

– Norgesnettrådets sekretariat har samtidig ansvar for fellesoppgaver
innenfor høgre utdanning, NAIC og Statens lærerkurs. I den forbindelse
er det å anse som et forvaltningsorgan underlagt departementets instruk-
sjonsmyndighet.

Det er ikke etablert en egen tilsynsmyndighet for høgre utdanning. Departe-
mentet håndterer selv de oppgavene som en slik tilsynsmyndighet ville ha hatt
når det gjelder godkjenning av fagtilbud og utdanningsinstitusjoner.
Norgesnettrådet gir bare anbefalinger til departementet, som senere må fatte
beslutninger.

Andre enheter som ivaretar fellesfunksjoner
I henhold til lov om universiteter og høgskoler § 18 kan departementet legge
driften av fellesoppgaver innenfor høgre utdanning til bestemte statlige høgre
utdanningsinstitusjoner, men uten at oppgavene sorterer under styret for ved-
kommende institusjon. I stedet vil oppgavene være direkte underlagt Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.



NOU 2000: 14
Kapittel 15 Frihet med ansvar 521
Dette kan gjelde mindre omfattende prosjekter som Felles studentsystem
eller mer permanente enheter som Sentralorganet for fjernundervisning på
universitets- og høgskolenivå, lokalisert til Universitetet i Tromsø, og
Samordna opptak, lokalisert til Universitetet i Oslo. Som vist over er enkelte
av enhetene organisert innenfor Norgesnettrådet: NAIC og Statens lærerkurs.

De ulike enhetene karakteriseres av følgende:
– De er serviceenheter for de høgre utdanningsinstitusjonene. For eksem-

pel behandler NAIC søknader om godkjenning av utdanninger fra utlan-
det som personer ønsker å benytte ved en norsk institusjon for høgre
utdanning. Den enkelte institusjon foretar etter dette på selvstendig
grunnlag en vurdering av søknaden.

– De gir informasjon om høgre utdanning til studiesøkere og andre. For
eksempel er en av oppgavene til Samordna opptak å gi ut publikasjoner
som informerer om innhold og opptakskrav for ulike utdanninger.

– De gir informasjon som departementet kan benytte i forbindelse med sitt
arbeid. For eksempel utfører Samordna opptak og Norsk samfunnsviten-
skapelig datatjeneste omfattende statistikkarbeid som departementet
benytter, blant annet i forbindelse med årlige budsjettproposisjoner.

Når det gjelder Norgesnettrådets arbeid for kvalitetsutvikling i høgre utdan-
ning vises det til  (Link til) kapittel 7 for en nærmere beskrivelse av dette.

15.3 Godkjenning av utdanninger og institusjoner i det eksisterende syste-
met 346

15.3.1 Statlige høgre utdanningsinstitusjoner

Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler ble gjort gjeldende
fra 1. januar 1996. Loven gjelder for universitetene, de vitenskapelige høg-
skolene, de statlige høgskolene og kunsthøgskolene. Loven regulerer institus-
jonenes virksomhet og fordeler myndighet på ulike forvaltningsnivåer.

I lovens § 2 heter det at: «Innenfor et nasjonalt nettverk for høgre utdan-
ning og forskning (Norgesnettet) skal institusjonene samarbeide og utfylle
hverandre i sine faglige aktiviteter. Utdanningstilbud skal utformes og ses i
sammenheng med andre nasjonale og internasjonale utdanningstilbud».

Gjennom loven er institusjonene pålagt en rettslig forpliktelse til nasjonalt
samarbeid og samordning. Forpliktelsen må ses i forhold til den myndigheten
institusjonene er gitt på dette området. Institusjonene kan ikke ha forpliktelser
hvis de heller ikke har myndighet til å fatte beslutninger om innhold og
etablering av fagtilbud.

I lovens § 45 punkt 1 heter det at: «Kongen bestemmer hvilke grader, yrke-
sutdanninger eller andre utdanningsprogram institusjonen kan gi, krav til
bredde og fordypning, den tid det enkelte studium skal kunne gjennomføres
på, og hvilken tittel graden, yrkesutdanningen eller utdanningsprogrammet
gir rett til.»

346.Når det gjelder evalueringssystemer i norsk høgre utdanning, vises det til  (Link til) 
kapittel 8 Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet.
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Formuleringen om at «Kongen bestemmer» innebærer en begrensning i
den enkelte institusjons mulighet til selv å bestemme hvilken type grader og
yrkesutdanninger den kan tilby. Loven bygger på det grunnsyn at departe-
mentet har et ansvar for å fastsette rammene for virksomheten ved den
enkelte institusjon, både ut fra en faglig og ressursmessig forsvarlighetsvur-
dering, og ut fra behovet for en helhetlig vurdering av institusjonenes virk-
somhet. I prinsippet skal myndigheten kunne delegeres til institusjonene,
men dette ser ikke ut til å ha forekommet.

Ettersom det her er tale om institusjoner som eies av staten, kan vedtak
om hvilke grader, yrkesutdanninger og andre utdanningsprogrammer en
institusjon kan gi, treffes ved kongelig resolusjon. 347

Etter lovens § 46 kan departementet bestemme hvilke fag, emner eller
liknende som institusjonen kan tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en
grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram fastsatt med hjemmel i
loven. Departementet kan videre fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte
yrkesutdanninger og enkeltfag som inngår i en yrkesutdanning. Etter samme
paragraf er det styret, eller vedkommende avdeling ved institusjonen, som
fastsetter studieplaner for de enkelte fag.

I kongelig resolusjon av 26. april 1996 ble Kongens myndighet til å fast-
sette krav til bredde og fordypning for grader, yrkesutdanninger og utdan-
ningsprogrammer delegert til departementet. I en del sammenhenger er
denne myndigheten delegert videre til institusjonene. Den viktigste
utvidelsen i institusjonenes myndighet er at de nå kan etablere nye tilbud på
inntil 30 vekttall på lavere grads nivå. Institusjonene har også fått myndighet
til å legge ned fagtilbud av samme omfang. 348 Utvidelsen omfatter så vel høg-
skoler som universiteter og innebærer således en større likestilling mellom
disse.

Departementet har videre regulert nærmere spørsmålene om krav til
bredde og fordypning for utdanninger ved universiteter og høgskoler samt
godskriving av utdanninger som del av cand.mag.- utdanningen i forskrifter
349.
15.3.2 Private høgre utdanningsinstitusjoner

Saksbehandling
Utgangspunktet for godkjenning av utdanningstilbud ved private høgskoler er
§ 9, som sier at det skal gis eksamensrett når det godtgjøres faglig jevngodhet
med et statlig tilbud. I tillegg skal det kunne gis eksamensrett på grunnlag av
faglig jevngodhet når faget ikke har konkrete paralleller i det statlige høgre
utdanningssystemet. Det kan bemerkes at lovteksten her er generell, og ikke
angir krav om detaljeringsnivå når det gjelder hva faglig jevngodhet skal
innebære.

347.Hvis private utdanningsinstitusjoner skulle komme inn under loven, ville derimot 
avgjørelsene måtte treffes etter reglene om enkeltvedtak eller forskrifter i forvalt-
ningsloven, se Bernt (1998).

348.Se Rundskriv F-86-99.
349.Se forskrift av 28. oktober 1998 nr. 1037 og 23. desember 1999 nr. 1528.
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Av § 6 i privathøyskoleloven følger at de private høgskolene må drive sin
virksomhet etter studieplaner og eksamensreglement godkjent av Kongen,
som her har delegert myndighet til departementet.

Departementet er forpliktet til å godkjenne eksamen eller grad som til-
fredsstiller de faglige kravene som stilles. Privathøyskoleloven forutsetter en
form for godkjenningsordning der studieplaner og eksamensreglement leg-
ges fram for departementet. Hvordan en slik godkjenningsordning rent fak-
tisk skal utformes, sier loven ingenting om. På samme måte som for statlige
høgre utdanningsinstitusjoner er derfor departementet gitt stor grad av frihet
med hensyn til hvilken utforming og hvilket innhold en slik ordning skal ha,
herunder rutiner for saksbehandling.

Etter gjeldende rutiner blir godkjenning av utdanningstilbud ved private
høgskoler vurdert enkeltvis for hvert studieopplegg. Dette kan gi en omfat-
tende og tidkrevende behandling av hver enkelt sak. Selv relativt beskjedne
endringer i allerede eksisterende studietilbud må også gjennom en godkjen-
ningsprosess som er like tidkrevende som opprettelse av helt nye tilbud.

Etter å ha mottatt søknad om godkjenning av utdanning vil departementet
oversende denne til Norgesnettrådet. Norgesnettrådet utnevner en ekspert-
gruppe bestående av fagkonsulenter, som innen en frist gis i oppdrag å foreta
en faglig vurdering av tilbudet/endringene, ut fra kriteriet om «faglig jevngod-
het» med de tilbudene som gis ved offentlige institusjoner. Disse konsulen-
tene avgir sin innstilling til rådet, som igjen gir sin anbefaling til departemen-
tet. I den grad konsulentene og/eller Norgesnettrådet har negative
anmerkninger til søknaden, gis institusjonen anledning til å kommentere
disse, eventuelt å innpasse dette i søknaden. Med mindre departementet
ønsker å sende ut på ny høring de endringene institusjonen har gjort i
søknaden på bakgrunn av rådets merknader, treffes så en avgjørelse i saken.
Selv i mindre omfattende saker kan saksbehandlingstiden for godkjenning av
slike søknader være 12-15 måneder 350.

Forvaltningsloven
Forvaltningsloven setter krav til hvordan departementet skal forestå sin saks-
behandling. Et viktig prinsipp er at saksgangen ikke skal gjøres unødig komp-
lisert eller langvarig. Departementet vil ha en plikt til å undersøke og utrede
et saksforhold så langt - men heller ikke lenger enn - at det gir et tilstrekkelig
grunnlag til å treffe en forsvarlig avgjørelse. Kravet til tempo i saksbehandlin-
gen kommer direkte til uttrykk i forvaltningslovens § 11a, der det heter at for-
valtningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. I
den generelle framstillingen av forvaltningsretten til Eckhoff/Smith (6.
utgave) kommer dette til uttrykk på følgende måte:

«For det første må behovet for grundighet veies opp mot hensynet til
raskhet og enkelthet. Grundighet må ofte til hvis man skal få brakt
klarhet i alle relevante fakta, utredet de rettsspørsmål som melder seg,
og analysert de mulige virkninger av forskjellige avgjørelsesalternativ-
er. Men i de fleste tilfelle er det ikke rasjonelt å stille maksimale krav

350.Notat utarbeidet for utvalget: Privathøyskoleloven. Prosedyrer for godkjenning av stud-
ieplaner. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.
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til grundighet, fordi saksbehandlingen da kan bli for kostbar og
langtekkelig (...).»

Kravet til tempo kan i denne sammenhengen ikke bare gjelde i forhold til saks-
behandlingen i enkeltsaker, men må også kunne anvendes generelt overfor
det system eller de rutiner departementet velger å etablere.

Konkurranseloven
Konkurransemyndighetene er i henhold til konkurranselovens § 2-2 d) gitt i
oppdrag å påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak.
Departementets tildeling av midler og kontroll med private og statlige høgre
utdanningsinstitusjoner må i denne sammenhengen kunne defineres som
offentlige tiltak.

De private høgskolene driver ervervsvirksomhet, og deres driftsmessige
forhold faller derfor innenfor konkurranselovens virkeområde. De private
høgskolene konkurrerer også om studenter med de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene. Selv om de statlige utdanningsinstitusjonene ikke driver
ervervsvirksomhet i konkurranselovens forstand, vil også disse ha et incita-
ment til å skaffe flest mulig studenter til sine studietilbud. Virksomheten til de
statlige høgre utdanningsinstitusjonene vil dermed kunne påvirke situasjonen
til de private høgskolene, blant annet med hensyn til rekruttering av stu-
denter. I og med at godkjenning av fagtilbud vil være av sentral betydning for
forholdet mellom de statlige og private høgre utdanningsinstitusjonene, vil
dermed saksbehandling med mer i forbindelse med godkjenning av tilbud
kunne omfattes av bestemmelser i konkurranseloven.

Delegering av myndighet
Departementet har i høringsnotat til utkast til lov om private høyskoler
foreslått at institusjonsgodkjente høgskoler blant annet skal kunne fastsette
fagplaner selv. Videre heter det: «Når det gjelder myndighet til å fastsette fag-
planer i henhold til rammeplan, kan det også for studier ved høgskoler som
ikke har institusjonsgodkjenning, vurderes lagt til høyskolen selv i forbindelse
med behandlingen av spørsmålet om eksamensrett for vedkommende stu-
dium.»

Med forbehold om at endring av politisk ledelse i departementet kan gi
grunnlag for nye vurderinger, har departementet ikke foreslått lovendringer i
denne forbindelsen. Dette må bety at departementet mener at en slik praksis
vil være innenfor gjeldende regelverk. Fagplaner har også et annet detaljering-
snivå enn studieplaner, og omfattes ikke av § 6 i privathøyskoleloven. I og med
at dette ikke krever lovendringer, kan departementet allerede nå gjennomføre
endringer i rutiner for saksbehandling på dette området. Det er mulig at dette
vil skape betydelig mindre arbeid for departementet. Det er en god del saker
som gjelder endringer i fagplaner der det foreligger rammeplaner. Dette
gjelder blant annet alle helsefagutdanningene og lærerutdanningene. Slike
endringer vil også kunne skape mer like rammebetingelser mellom statlige og
private høgre utdanningsinstitusjoner, ettersom de statlige høgre utdan-
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ningsinstitusjonene nå har fått delegert myndighet til etablering av utdan-
ninger på inntil 30 vekttall.

Privathøyskoleloven § 9, som på mange måter tilsvarer universitetsloven
§ 45, gir Kongen (myndighet delegert til departementet) plikt til å godkjenne
en privat høgskoles eksamen eller grad som universitets- eller høgskoleek-
samen, så lenge kriteriet om «faglig jevngodhet» er dokumentert oppfylt.

Det er blitt hevdet at departementet ikke har adgang til å delegere denne
retten til godkjenning av eksamen eller grad videre til den enkelte høgskole.
Argumentet er at det i denne sammenhengen vil være tale om delegasjon av
individuell kompetanse til egne rettssubjekter, det vil si organisasjoner depar-
tementet ikke har organisasjons- eller instruksjonsmyndighet over.

På den annen side har det vært hevdet at departementet må ha anledning
til å la de private institusjonene selv ta ansvar for innhold, utforming og
utvikling av studieplaner og -tilbud innenfor rammen av den enkelte godkjen-
ning.

Privathøyskoleloven § 9 er svært generelt utformet, og så lenge man
befinner seg innenfor de relativt vide skrankene kravet til kontroll med «faglig
jevngodhet» innebærer, medfører lovregelen intet krav om gjennomføring av
detaljregulering. Det kan stilles spørsmål om ikke departementet må ha
adgang til å la de private institusjonene gjennomføre endringer og oppdater-
inger i allerede godkjente studieplaner, samt i en viss utstrekning opprette nye
deltilbud innenfor rammen av godkjente opplegg, uten at departementet har
delegert myndighet til å godkjenne grad og/eller eksamen til institusjonen.

15.4 Uavhengig fagorgan for evaluering og akkreditering

Innenfor det gjeldende systemet har departementet ansvar for godkjenning av
tilbud ved både de statlige og private høgre utdanningsinstitusjonene, og er
ansvarlig for dette overfor Stortinget. Det er blant annet gitt følgende argu-
menter for dette:
– At oppgaven ivaretas av departementet, sikrer en nær kobling mellom poli-

tisk fastsatte målsetninger og gjennomføringen av disse.
– Akkreditering av utdanninger og institusjoner innenfor høgre utdanning

er viktige samfunnsspørsmål, som vil gi sterke føringer på blant annet
arbeidsdeling innenfor høgre utdanning. Akkreditering av institusjoner og
utdanninger bør derfor gjøres av departementet, som kan stå ansvarlig
overfor Stortinget.

– Institusjonene innenfor høgre utdanning representerer betydningsfulle
verdier for staten som eier av institusjonene. Sentrale beslutninger om
hvordan institusjonene realiserer sine verdier, bør derfor ha en forankring
i departementet, i og med at det er disse som forvalter eierskapet på vegne
av samfunnet.

Målsettingen i forvaltningsmodellen, og den måten norsk høgre utdanning
styres på i dag, er å sikre arbeidsdeling og riktig ressursbruk gjennom sentral
styring av virksomhetene. Samtidig sikrer den sentrale styringen forankring
til politiske myndigheter og demokratiske beslutningsprosesser i samfunnet.
Nærheten til politiske myndigheter kan være med på å gi de statlige høgre
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utdanningsinstitusjonene legitimitet, noe som gir dem en særegen posisjon -
også sammenliknet med private høgre utdanningsinstitusjoner. Denne legiti-
miteten forsterkes blant annet gjennom dialogen mellom representanter for
høgre utdanningsinstitusjoner, departement og Storting.

Det er også en del forhold som taler mot at departementet skal ha ansvar
for disse oppgavene, og for at det bør skapes større avstand mellom faglige og
politiske vurderinger:
– Akkreditering av utdanninger og institusjoner er krevende faglige

arbeidsoppgaver. Det er et spørsmål om ikke departementet rent arbeids-
messig vil være tjent med å legge slike oppgaver til et uavhengig organ.

– Akkreditering av institusjoner og utdanninger er oppgaver som først og
fremst består av faglige vurderinger av hvordan fra før fastsatte politiske
målsettinger blir realisert i høgre utdanning. Det er en risiko for at poli-
tiske og faglige vurderinger vil kunne sammenblandes på en uheldig måte
i departementet.

I den norske forvaltningsmodellen har departementet som oppgave å vurdere
om nye utdanninger med omfang på over 30 vekttall skal godkjennes, og hvem
som eventuelt skal tilby slike utdanninger. Departementet kan her be
Norgesnettrådet om anbefaling. Dette er likevel meget krevende faglige vur-
deringer som departementet må gjøre. Det er ikke gitt at departementet bør
utføre slike oppgaver, når man tar den arbeidsmessige belastningen dette gir
med i betraktning.

Departementet kan også komme til å ta politiske hensyn med i betraktnin-
gen, noe som kan gi et annet utfall i enkeltsaker enn om sakene utelukkende
skulle avgjøres på faglig grunnlag. Det kan være uenighet på den politiske are-
naen om virksomheten ved disse institusjonene. Slike forhold kan føre til
redusert forutsigbarhet for institusjonene. En risikerer også at institusjonene
blir for opptatt av de politiske sidene av saksbehandlingen, noe som kan gå ut
over behandlingen av administrative og faglige spørsmål.

En organisering av akkreditering i et eget fagsorgan kan gi en overføring
av myndighet fra politisk influerte til faglig baserte avgjørelser. Dette betyr
imidlertid  ikke at de politiske myndigheter abdiserer i styringen av høgre
utdanning i en slik alternativ modell. Kongen, dvs. regjeringen, vil fortsatt fast-
sette hvilke grader det skal være mulig å tildele, og kriteriene som skal ligge
til grunn for at institusjonene skal få tildele slike grader. I tillegg vil Stortinget
avgjøre de totale budsjettrammene for høgre utdanning. Den viktigste
fordelen med et uavhengig akkrediteringsorgan er at man i langt større grad
vil være trygg på at akkrediteringen foretas på et rent faglig og politisk uavhen-
gig grunnlag. Departementet vil samtidig kunne få større muligheter for å
kunne rendyrke sin funksjon som oppdragsgiver for de høgre utdanningsinsti-
tusjonene, i tillegg til å ivareta ansvaret for utdanningspolitikken i høgre
utdanning. Slik oppstår det en klar og gjennomsiktig rollefordeling som kan
være med på å garantere en forsvarlig saksbehandling.
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15.5 Utvalgets vurderinger og forslag

Generelt
De enkelte institusjonene innenfor høgre utdanning har selv ansvaret for å
utvikle utdanninger som har høy kvalitet. Samfunnets fokus på kvalitet i
lærings- og forskningsmiljø kan gjøre at evaluering av utdanninger, fagmiljø
og institusjoner får større vekt. Gjennom evalueringene kan institusjonene
selv få et mer bevisst forhold til kvalitetsutvikling, og samfunnet for øvrig kan
få informasjon om kvaliteten i utdanningene som tilbys. Til sammen kan dette
tilsi at det bør opprettes et uavhengig fagorgan med hovedoppgave å evaluere
utdanninger som tilbys av universiteter og høgskoler.

I tillegg gir mer fokus på kvalitet implikasjoner for organisering av den
samlende styring av høgre utdanning, så vel som organisering av den enkelte
høgre utdanningsinstitusjon. I kapittel 11 og 12 drøftes den framtidige organ-
iseringen av statlige høgre utdanningsinstitusjoner. En økt selvstendighet for
disse institusjonene vil ikke medføre at myndighetenes ansvar for høgre
utdanning reduseres. I stedet vil myndighetene måtte bruke andre type sty-
ringsvirkemidler når det gjelder styring og planlegging av virksomheten i de
høgre utdanningsinstitusjonene.

For det første kan dette gi nye arbeidsformer for departementet. Isteden-
for etatsstyring og enkeltsaksbehandling kan større vekt legges på planleg-
ging av sektorens utvikling og eierstyring eller overordnet forvaltning av de
statlige institusjonene.

For det andre vil mer selvstendige statlige institusjoner, fremveksten av
sterke private høgre utdanningsinstitusjoner, behovet for økt kompetanseut-
vikling i arbeidslivet og internasjonaliseringen av høgre utdanning til sammen
gi behov for mer systematisk tilnærming til akkreditering av utdanninger og
kompetanse. Blant annet vil det være nødvendig å få til en bedre samordning
av tradisjonelle norske utdanningsløp, de utdanninger den enkelte tar i utlan-
det og kompetanse ervervet i arbeidslivet.

Oppretting av fagorgan for evaluering og akkreditering
Utvalget mener det bør etableres et uavhengig fagorgan med hovedoppgave å
evaluere utdanninger og institusjoner innenfor høgre utdanning. I tillegg skal
et slikt organ foreta akkrediteringer av utdanninger og høgre utdanningsinsti-
tusjoner. I  (Link til) kapittel 7 drøftes nærmere formålet med slike evalu-
eringer og utformingen av disse. Utgangspunktet er at institusjonene selv har
ansvar for kvaliteten i de utdanningene de tilbyr.

Det er av sentral betydning at evalueringen og akkrediteringen foretas på
et faglig grunnlag. Organet skal ikke ta politiske hensyn i sine vurderinger og
anbefalinger. Et uavhengig organ vil kunne få et sterkere fokus på de kvalitets-
messige sidene ved utdanningstilbud enn et departement, i og med at sist-
nevnte også har en klart definert politisk rolle.

Organets faglige troverdighet og nøytralitet er avhengig av at det sikres en
uavhengig stilling i forhold til departementet. Fagorganet bør derfor få en
selvstendig stilling i et framtidig lovverk for høgre utdanning.
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Fagorganets uavhengige stilling overfor departementet vil også skape
klare skiller mellom ulike myndighetsroller: Fagorganet vil kunne akkreditere
utdanninger og høgre utdanningsinstitusjoner. Departementet vil måtte foreta
vurderinger uavhengig av dette om hvilke utdanninger og institusjoner som
skal motta statlige bevilgninger. Akkreditering vil dermed være en nødvendig,
men ikke tilstrekkelig, betingelse for å kunne motta statlige bevilgninger.

På samme måte må fagorganet skjermes mot utilbørlig påvirkning fra
partene i høgre utdanning: universitetene og høgskolene og organisasjonene
til institusjonene, de ansatte og studentene. Organet må i tillegg ha en rettslig
uavhengig stilling og faglig autoritet.

Fagorganets styre vil stå ansvarlig for driften av institusjonen og de beslut-
ningene som fattes. Verken regjeringen eller departementet kan pålegge sty-
ret å fatte visse vedtak, omgjøre beslutninger eller foreta visse interne priori-
teringer. I samsvar med det som er vanlig praksis når det gjelder uavhengige
myndighetsorganer med styrer, foreslår utvalget at styrets medlemmer blir
oppnevnt av regjeringen. Det må forutsettes at regjeringen har både evne og
vilje til å finne framtredende fagfolk med utstrakt tillit i samfunnet til å være
medlemmer av et slikt styre.

Styret av fagorganet bør selv ansette en daglig leder som får ansvar for
organets sekretariat og drift. Det forutsettes at fagorganet får tilstrekkelig
med ressurser til å kunne ivareta sine oppgaver.

Akkreditering vil være av stor betydning for institusjonene. Det vil derfor
være viktig at de enkelte akkrediteringer er utført på forsvarlig måte. For å
sikre forsvarlig behandling bør det opprettes en egen klagenemnd for saker
som blir behandlet av organet. Hensikten med et senter for evaluering og
akkreditering er ikke å starte en omfattende evaluering og akkreditering av
godkjente institusjoner, men å etablere et fagorgan med kompetanse og myn-
dighet til å ta stilling til spørsmål av denne type. På sikt vil senteret kunne
skape et mer helhetlig bilde av kvalitetssiden i høgre utdanning.

Utvalgets forslag til betegnelse er Senteret for evaluering og akkreditering
i høgre utdanning.

Oppgaver til Senteret for evaluering og akkreditering
Senteret for evaluering og akkreditering bør ha følgende hovedoppgaver:
1. Det skal foreta evalueringer av utdanninger og høgre utdanningsinstitus-

joner i Norge. Det redegjøres nærmere for evaluering og de måter dette
kan gjøres på i  (Link til) kapittel 7.

2. Det skal akkreditere de institusjonene som skal ha rett til å tilby offentlig
godkjent utdanning. Organet må vurdere om den samlede virksomheten
er kvalitativt god nok til at det kvalifiserer for de rettigheter som følger
med slik offentlig akkreditering, herunder retten til å tildele en offentlig
godkjent grad og muligheten for å kunne få offentlige tilskudd/kontrak-
ter.

3. Det skal akkreditere utdanninger, det vil si vurdere og avgjøre om utdan-
ningene og fagmiljøene oppfyller de kravene som stilles til å tildele grader
på det aktuelle området. Organet akkrediterer både fagområde og nivå
(lavere grad, høgre grad og doktorgrad).

4. Det skal vurdere om institusjonene har oppfylt de kravene som den rele-
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vante institusjonsbetegnelsen fører med seg: universitet, høgskole eller
vitenskapelig høgskole. Her vil departementet ha beslutningsmyndighet,
forutsatt at faglig godkjenning foreligger. Inndeling av høgre utdan-
ningsinstitusjoner i ulike kategorier blir nærmere drøftet i kapittel 14.

5. Det skal utarbeide generelle krav til faglig bredde og fordypning i den
enkelte grad eller yrkesutdanning. Departementet skal med andre ord
ikke lenger fastsette krav om utdanningstilbudets bredde og innhold. Sen-
teret gir de generelle retningslinjene og vurderer om kravene er oppfylt.

6. Det skal presisere regler for godskrivning og overførbarhet av utdanning
til andre institusjoner.

Det er grunn til å understreke at hvis senteret finner at en institusjon eller
utdanning ikke tilfredsstiller de kravene som stilles, så kan ikke departemen-
tet overprøve denne beslutningen. I den grad beslutningen gjelder statlige
institusjoner, må departementet som eier foreta de grepene som er nødven-
dige for å få endret situasjonen. Det må forutsettes at senteret gir institusjonen
rimelig tid til å forbedre kvaliteten på læringsmiljøet og forskningsaktiviteten.

Utvalgets forslag om oppretting av et uavhengig senter for evaluering og
akkreditering innebærer at oppgaver og rolle for Norgesnettrådet må vur-
deres på nytt. Oppgavene som det er vist til i punktene over, inkluderer grader
og utdanninger enkeltpersoner har tatt i utlandet og ønsker å innpasse i det
norske høgre utdanningssystemet. Utvalget foreslår at således at oppgaver
som i dag ivaretas av Norgesnettrådets sekretariat v/NAIC og den enkelte
høgre utdanningsinstitusjon overføres til det nye Senteret for evaluering og
akkreditering. Unntak fra dette vil være utdanninger i utlandet som er tatt som
en del av et utvekslings- eller utdanningsprogram, og der dette er tilrettelagt
av en allerede akkreditert norsk høgre utdanningsinstitusjon. Slike program-
mer vil her kunne betraktes som en del av de studiene den enkelte tar ved en
allerede akkreditert norsk institusjon. Norgesnettrådets oppgaver og rolle bør
vurderes i sin helhet i lys av utvalgets forslag om etablering av Senter for eval-
uering og akkreditering.

Når det gjelder dokumentert kunnskap som den enkelte har ervervet uten-
for det ordinære høgre utdanningssystemet, og som den enkelte ønsker å
benytte i forbindelse med studier ved universiteter og høgskoler, drøftes dette
i utvalgets innstilling NOU 1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanning. Det
foreslås her etablert et system for dokumentasjon av den enkeltes kompet-
anse, og at Samordna opptak står for saksbehandlingen av søknader.

En akkreditering av institusjonene vil innebære at senteret godkjenner at
institusjonene tilbyr utdanninger som kan gi grader innenfor det norske høgre
utdanningssystemet. I tillegg må senteret ta stilling hva slags institusjons-
betegnelse institusjonen skal kunne bruke: universitet, vitenskapelig høg-
skole, høgskole eller kunsthøgskole. Senteret skal her foreta en faglig formell
vurdering av om institusjonen oppfyller de kravene som institusjonsbeteg-
nelsen stiller. Det blir opp til departementet å avgjøre om institusjonen faktisk
skal få rett til å endre institusjonsbetegnelse. Kapittel 14 inneholder en nærm-
ere drøfting av institusjonsinndelingen.

Senteret for evaluering og akkreditering må i tillegg foreta vurdering av
institusjonens rett til å gi akkreditert utdanning innenfor bestemte fagom-
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råder, på bestemte gradsnivåer og når det gjelder helhetlige yrkesutdan-
ninger. Institusjonene må ikke søke om akkreditering av mindre endringer i
studie- og fagplaner for utdanninger som allerede er akkreditert. Senteret vil
også foreta evalueringer av institusjonene og utdanningene. Hvis en senere
evaluering viser at institusjonen ikke lenger oppfyller de kravene som ligger
til grunn for akkrediteringen, må denne kunne trekkes tilbake.

Av hensyn til institusjonenes samfunnsmessige betydning vil det være vik-
tig at dokumenter som omhandler evaluering og akkreditering av utdanninger
og høgre utdanningsinstitusjoner ikke betraktes som arbeidsdokumenter for
institusjonene og Senteret for høgre utdanning, men er offentlig tilgjengelig
informasjon. Informasjonen kan danne grunnlag for både debatt om høgre
utdanning, sammenligninger mellom institusjoner og for enkeltpersoners
studievalg.

Akkreditering
Både evalueringer og akkrediteringer av institusjoner og utdanningstilbud må
ha utgangspunkt i faglige vurderinger som blir utført av personer med høy
kompetanse innenfor de fagområdene som skal akkrediteres. Når det gjelder
utføring av evaluering vises det til  (Link til) kapittel 7 for en redegjøring om
dette.

Hensynet til nøytralitet og det begrensede antall personer med relevant
faglig kompetanse i Norge vil innebære at akkreditering må utføres av kom-
misjoner som blant annet er sammensatt av fagpersoner fra internasjonale for-
sknings- og utdanningsmiljøer. Senteret for evaluering og akkreditering vil
selv være sekretariat for kommisjonene.

Senteret for evaluering og akkreditering må foreta akkreditering av nye
utdanninger ved institusjonene. Hensyn til institusjonenes handlingsrom og
fleksibilitet gjør at en prosedyre der institusjonene først må søke om å få
akkreditert tilbud og så gå gjennom omfattende akkreditering, er lite hensikts-
messig. I stedet bør allerede akkrediterte institusjoner være forpliktet til å
søke om godkjenning av tilbud som settes i gang, mens Senteret for evaluer-
ing og akkreditering er forpliktet til å gjennomføre akkreditering av tilbudet
innen en viss tid. På denne måten sikrer man kontinuitet og fleksibilitet i insti-
tusjonenes virksomhet. Senteret får også informasjon om kvaliteten i det
opprettede studietilbudet gjennom de erfaringer som har dannet seg i løpet av
den tiden utdanningstilbudet har eksistert.

På lik linje med nye utdanningstilbud må også nye institusjoner akkredi-
teres. Disse må gjennom en akkreditering før de kan tilby godkjente utdan-
ningstilbud. I tillegg kan Senteret for evaluering og akkreditering gjennom-
føre evalueringer og akkrediteringer av institusjoner og utdanningstilbud som
tidligere er akkreditert. Institusjonene kan her bli tildelt «mangellapper» ved
utdanninger som ikke tilfredsstiller minimumsmål for kvalitet, og også få
underkjent utdanningstilbud.

På grunnlag av søknader fra institusjonene, er det mulig å få vurdert om
institusjonene skal endre institusjonskategori. Her vil senteret gi en anbefal-
ing til departementet som fatter den endelige beslutningen om dette.

Orienteringen som gis institusjonene fra Senteret for evaluering og
akkreditering kan være av ulik art. I de tilfellene der det er oppdaget ves-



NOU 2000: 14
Kapittel 15 Frihet med ansvar 531
entlige mangler ved kvaliteten i tilbudene som fra institusjonene, gis det
beskjed om dette til institusjonene. De får så mulighet til å rette opp mangler
innen en viss tid, i nær kontakt med senteret. Hvis det etter dette fortsatt er
vesentlige mangler ved utdanningstilbudet, gir senteret uttrykk for at ves-
entlige mangler tilsier at utdanningstilbud ikke lenger kan godkjennes. Utdan-
ningen kan dermed ikke inngå i et godkjent utdanningsløp og vil heller ikke
kunne motta statlige tilskudd.

Hvis senteret finner at det ikke lenger kan anbefale at institusjonen får
tilby akkrediterte utdanningstilbud innenfor høgre utdanning, og at institus-
jonen dermed ikke oppfyller de kravene som stilles for å kunne kalle seg uni-
versitet, vitenskapelig høgskole eller statlig høgskole, må saken oversendes
departementet.

Det er senterets styre som fatter de relevante vedtak når det gjelder
akkreditering av institusjoner og utdanningstilbud. Eierene av institusjonene
vil bli orientert om innholdet i undersøkelsen og om grunnlaget for vedtaket
som fattes.

Et framtidig akkrediteringsorgan for norsk høgre utdanning vil omfatte
hele det høgre utdanningssystemet. Hovedhensynet bak opprettelsen av en
slikt senter er å øke oppmerksomheten rundt kvalitetssiden av institus-
jonenene, slik at dette i enda større grad er styrende for aktiviteten og på
denne måten også legge et bedre grunnlag for de utdanningssøkendes valg av
lærested. Oppgaver av mer forvaltningsmessig karakter vil ikke bli lagt til et
slikt senter.

Senterets oppgave er evaluering og kvalitetssikring, herunder støtte til
institusjonenes eget kvalitetssikrings- og kvalitetsutviklingsarbeid, med det
formål å videreutvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning. Akkreditering
innebærer en bedømmelse av om institusjonene og utdanningstilbudene
holder minstekvalitet. Hensikten er ikke standardisering og ensretting, men å
skape grobunn for mangfold og frodighet i utdanningstilbudet. Et evaluerings-
system må reflektere dette, blant annet ved at evalueringskriteriene må være
tilpasset den enkelte institusjon og utdanningstilbuds egenart. Av samme
grunn bør en være tilbakeholdne med å foreta enkle rangeringer av institus-
joner og tilbud.

Både erfaringer fra Norge og andre land viser at evaluering og akkrediter-
ing blir ressurskrevende dersom de skal ha tilstrekkelig kvalitet og legitimitet.
Rullerende akkrediteringer av eksisterende institusjoner og tilbud ville kreve
ressurser som ikke står i forhold til nytteverdien. Av den grunn vil akkrediter-
ing i hovedsak gjøres gjeldende for vurderinger av nye tilbud og institusjoner.
En bør advare mot etablering av et betydelig evaluerings/akkrediteringsby-
råkrati.

Samarbeid mellom institusjoner for høgre utdanning
Utvalget ønsker å gi institusjonene økt ansvar for egen utvikling. Departemen-
tet bør i mindre grad enn før regulere institusjonenes indre liv og forholdet
mellom dem.

Gitt landets begrensede økonomiske og menneskelige ressurser vil det
fortsatt være behov for en arbeidsdeling innenfor sektoren. Selv om institus-
jonene bør ha anledning til å utvikle nye studietilbud, kan ikke alle drive med
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alt. Institusjonene bør fortsatt oppmuntres til å satse spesielt på områder der
de har særskilt kompetanse. Myndighetene bør ha anledning til å satse
spesielt på miljøer som kan levere utdanning og forskning av høy kvalitet og
ta de samfunnsmessige hensyn som er nødvendig for å sikre landet relevant
kompetanse, både ut fra faglige og regionale hensyn.

Institusjonene har allerede i samarbeid med departementet startet ulike
prosesser som skal lede til samarbeid og arbeidsdeling når det gjelder fag,
grader og yrkesutdanninger. Det har for eksempel vært avholdt fakultets- og
dekanmøter på tvers av institusjonsskillene. Dette arbeidet bør intensiveres.
Utvalget mener at institusjonene selv bør ta hovedansvaret for koordineringen
av utdanningstilbudene i sektoren. Det er også viktig at disse prosessene blir
åpne og gjennomsiktige for allmennheten.

Fellesoppgaver for de høgre utdanningsinstitusjonene som er organisert i
henhold til lov om universiteter og høgskoler § 18 bør, som nå, ha en nær
tilknytning til departementet og samtidig ha utgangspunkt i de ressurser og
behov som finnes ved de høgre utdanningsinstitusjonene. Utvalget ser det
som ønskelig at en også framover har mulighet for å opprette enheter som iva-
retar slike oppgaver i samforstand mellom departementet og de høgre utdan-
ningsinstitusjonene.

Felles lovgivning
Det er i dag ulike lovverk for private og statlige høgre utdanningsinstitusjoner.
Utvalget vil gå inn for at det blir utarbeidet et felles lovverk for de institus-
jonene innenfor høgre utdanning som har rett til å tilby offentlig akkrediterte
gradsutdanninger. Formålet skal være å få et overordnet lovverk som kan
virke inkluderende i forhold til dagens mangfold av fagtilbud fra univer-
sitetene og høgskolene. En slik felles lov må først og fremst inneholde bestem-
melser om hva som skal til for at utdanningsinstitusjoner skal kunne bli
akkreditert og underlagt lovverket for høgre utdanning. I tillegg må det fast-
settes hvilken instans som skal kunne akkreditere utdanningsinstitusjoner og
fagtilbud.

I tillegg til denne overordnede felles loven må det utarbeides en egen lov
som følger av den særegne organisasjonsformen for de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene, i tråd med forslag i kapitlene 11 og 12. Omdannes de
statlige institusjonene til særlovsselskaper, må det utarbeides en egen særlov
for disse. Organisering av de private høgskolene bør følge av den lovgivning
som ellers gjelder for deres organisasjonsform og vedtekter som er fastsatt for
dem.

Den overordnede loven for høgre utdanning skal både sette grenser for
statsrådens ansvarsområde og synliggjøre statsrådens forpliktelser. Utvalget
mener at en ny felles lov for høgre utdanning i mindre grad enn gjeldende lov
bør gi departementet fullmakter når det gjelder fastsetting av grader, fag med
videre. Institusjonenes mulighet til å tildele grader bør i større grad avgjøres
på faglig grunnlag, og derfor legges til Senteret for evaluering og akkrediter-
ing. Dette betyr ikke at departementet vil mangle muligheter til å styre kapa-
sitetsfordelingen i høgre utdanning. Departementets viktigste virkemiddel for
fordeling av kapasitet vil, som nå, være fordeling av midler til ulike institus-
joner og fagtilbud.
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15.5.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til koordinering og
styring i høgre utdanning, fremmer utvalget følgende forslag:
– Det opprettes et fagorgan med en uavhengig stilling vis-à- vis departemen-

tet og de høgre utdanningsinstitusjonene for evaluering og akkreditering
av utdanninger og høgre utdanningsinstitusjoner. Fagorganets organiser-
ing og beskrivelse av arbeidsoppgaver inngår i ny lov for høgre utdanning.
Fagorganet betegnes som Senteret for evaluering og akkreditering i
høgre utdanning.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal akkreditere de institus-
jonene som skal ha rett til å tilby offentlig godkjent utdanning, og skal
akkreditere utdanninger, det vil si vurdere og avgjøre om utdanningene og
fagmiljøene oppfyller de krav som stilles til å tildele grader på det aktuelle
området. Organet akkrediterer både fagområde og nivå, lavere grad, høy-
ere grad og doktorgrad.

– Resultatet av evalueringene og akkrediteringene skal offentliggjøres.
– Som en følge av utvalgets forslag bør Norgesnettrådets rolle vurderes.
– Senteret for evaluering og akkreditering ledes av et styre som settes sam-

men på grunnlag av faglig kompetanse, og ikke ut fra partshensyn.
Medlemmene av senterets styre oppnevnes av regjeringen. Styret ansetter
daglig leder, som er ansvarlig for senterets sekretariat og den daglige
driften.

– Det bør opprettes en egen klagenemnd for saker som er behandlet av Sen-
teret for evaluering og akkreditering, og som omhandler akkreditering.

– Evaluering av de høgre utdanningsinstitusjonene og deres utdanninger er
en hovedoppgave til Senteret for evaluering og akkreditering. Det skal på
denne måten bistå institusjonene i deres arbeid for kvalitetsutvikling. Eval-
ueringer av høgskoler og universiteter skal skje med utgangspunkt i
selvevalueringer og faglige baserte analyser av aktivitetene ved institus-
jonene, som vist i  (Link til) kapittel 7.

– Oppgaver som i dag ivaretas av Norgesnettrådets sekretariat ved NAIC og
den enkelte høgre utdanningsinstitusjon overføres til Senteret for evaluer-
ing og akkreditering. Senteret skal foreta saksbehandling og godkjenning
av utdanninger i utlandet. Unntak er her utdanninger i utlandet som er en
del av utvekslings- og utdanningsprogrammer som er tilrettelagt av en
institusjon som allerede er akkreditert av senteret.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal vurdere om institusjonene
har oppfylt de krav som den relevante institusjonsbetegnelsen fører med
seg: universitet, høgskole eller vitenskapelig høgskole. Her vil departe-
mentet ha beslutningsmyndighet.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal utarbeide generelle krav til
faglig bredde og fordypning i den enkelte grad eller yrkesutdanning. Sen-
teret gir her de generelle retningslinjene og vurderer om kravene er opp-
fylt.

– Senteret for evaluering og akkreditering skal presisere regler for god-
skriving og overførbarhet av utdanning til andre institusjoner.

– Senteret for evaluering og akkreditering kan på selvstendig grunnlag
akkreditere, gi beskjed om mangler ved utdanningstilbud og underkjenne
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utdanningstilbud ved institusjonene ut fra faglige vurderinger av
kvaliteten i utdanningene.
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Kapittel 16   
Universitets- og høgskolebibliotek

16.1 Grunnsteiner i kunnskapsformidlingen

Fag- og forskningsbibliotek har vært grunnsteiner ved etablering av univer-
siteter fra de eldste tider. Et universitet er utenkelig uten et fag- og forsknings-
bibliotek og et godt bibliotek er en av forutsetningene for et universitets
faglige kvalitet.

Å utarbeide rammebetingelser for et utdanningssystem som sikrer rele-
vans og kvalitet, er både en intern oppgave for universiteter og høgskoler og
en overordnet politisk oppgave. Det er også en politisk oppgave å bidra til en
overordnet utdannings- og forskningsstrategi og et system for livslang læring
som er tilpasset samfunnsendringene. I denne strategien har fag- og forskn-
ingsbibliotekene en sentral plass.

I St.meld. nr. 40 (1990-91)  Fra visjon til virke. Om høgre utdanning slås det
fast at «Fag- og forskningsbibliotekene er grunnsteiner i kunnskapsformidlin-
gen innenfor høgre utdanning».

I St.meld. nr. 39 (1998-1999)  Forskning ved et tidsskille heter det at «Gode
fag- og forskningsbibliotek er en forutsetning for god forskning».

I behandlingen av St.meld. nr. 40 (1990-91) påpekte Stortinget for første
gang behovet for at fagbibliotekene blir tettere integrert i eierinstitusjonene
(Innst. S. Nr. 230 (1990-91)). For å få dette til mente Stortinget at det blant
annet burde satses på kompetanseutvikling for de ansatte i fagbibliotekene.
Budsjett-innstilling S. nr. 12 (1996-97) seks år senere presiserte behovet for
integrering: «Komiteen vil ... understreke behovet for å sikre fagbiblioteka
som ein integrert del av universitet og høgskolar». I budsjettinnstillingen året
etter (Budsjett-innstilling. S. nr. 12, (1997-98)) står det: «fag- og forskningsbib-
liotekene ... har spilt en viktig rolle i utviklingen av KUFs Norgesnett. Komi-
teen mener man ikke vil få utnyttet dette fullt ut før fag- og forskningsbib-
liotekene blir tettere integrert i lærings- og forskningsmiljøene i de utdan-
nings- og forskningsinstitusjonene de er del av».

Tettere integrering betyr blant annet at studieoppleggene må ses i sam-
menheng med bruk av kvalitetssikrede internasjonale og nasjonale faglig rel-
evante databaser, supplert med bibliotektjenester og tilgang til elektroniske
oversikter, elektroniske fulltekstdokumenter og fysiske biblioteksamlinger.
Det synes også å være en voksende erkjennelse i eierinstitusjonene av at fag-
og forskningsbibliotekene må bli en viktig og aktiv del av et fleksibelt og for-
skningsbasert læringsmiljø.

Mye av den enkeltes kompetanse er datostemplet. I USA regner man med
at innen fem år vil 60 pst. av alle jobber kreve en kompetanse som bare 20 pst.
av befolkningen har nå. Vår situasjon er ikke vesensforskjellig, og det må leg-
ges til rette for en infrastruktur for egenlæring, der den enkelte gjennom et
livsløp i størst mulig grad selv kan ta ansvar for å ajourføre, fornye og supplere
både teoretisk kunnskap og yrkeskunnskap. Etter endt studium eller kurs bør
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det legges til rette for at studentene eller kursdeltakerne kan inngå avtale med
fagbiblioteket slik at de - på egen hånd og ved hjelp av Internett - kan fortsette
å holde seg orientert og dra praktisk nytte av ny faglig utvikling og nye forskn-
ingsresultater. Den samme muligheten må stå åpen for bedrifter, institusjoner
og organisasjoner. Dette vil være et godt grunnlag for en livslang og uformell
problembasert læringsprosess på arbeidsplassen.
16.1.1 Digitale utfordringer

Drivkraften i endringen mot et kompetansesamfunn er utviklingen innenfor
IKT. Følgende tre momenter er her vesentlige: økningen i datamaskinkraft,
økningen i digital lagringskapasitet og økningen i datanettverkenes (telen-
ettenes) overføringskapasitet.

Ansatte og studenter (også fjernstudenter) ved universiteter og høgskoler
vil i økende grad ønske å kommunisere med biblioteket via Internett eller
intranett, uten å måtte flytte seg fra egen PC og arbeidspult. IKT har også
åpnet for at eksterne brukere kan inngå avtaler med et universitets- og høg-
skolebibliotek for å få enkel tilgang til referansedatabaser, fag- og forsknings-
databaser og trykt materiale til bruk i praktisk problemløsning på egen
arbeidsplass.

I tillegg til å revolusjonere mulighetene for tilgang vil IKT føre til endrede
systemer for vitenskapelig publisering og gjøre det lettere for institusjonene å
satse på egenpublisering. Redaktøransvar og kvalitetskontroll må ligge i den
enkelte institusjon. Det gjelder både den faglige kvaliteten i innholdet og bruk
av standardisert registrering. Allmen aksept av felles standarder for registre-
ring vil effektivisere den elektroniske publiseringen og også gjøre tilgangen
stadig enklere. På grunn av sistnevnte kan mange fag- og forskningsbibliotek
komme til å bli involvert i eierinstitusjonens elektroniske egenpublisering.

I tillegg til å få ansvaret for utvelgelse og kvalitetskontroll, står institus-
jonene overfor spørsmålet om hvordan sikre tilgang til elektronisk materiale
på lengre sikt. Oppbevaring, langtidslagring og gjenfinning av elektronisk
materiale arbeides det med både nasjonalt og internasjonalt, og problemene
er på langt nær løst.

Eget publisert materiale kalles «grå litteratur». Denne har vært vanskelig
tilgjengelig, selv om den i forskningssammenheng kan ha interesse fordi for-
skningsresultater ofte er foreløpig publisert lenge før de publiseres i
tidsskrifter eller i annen form hos forlag. For at publikum skal få fullt utbytte
av elektroniske publikasjoner, bør disse være tilgjengelige for fulltekstsøking.
All «grå litteratur» fra universitets- og høgskolesektoren kan være tilgjengelig
i fulltekst, dersom dokumentene registreres bibliografisk i BIBSYS, med
kobling mot dokumentene i fulltekst. Dokumentene kan lagres sentralt eller
lokalt. Forutsetningen for en effektiv tilgang til fulltekstdokumentene er at
aktørene bruker felles standarder.

Til tross for økt elektronisk egenpublisering er det lite trolig at det blir
noen betydelig utflating i veksten av antall trykte og papirbaserte vitenskape-
lige tidsskrifter. Eksempelvis gikk antall utgitte amerikanske tidsskrifter opp
med 62 pst. fra 1975 til 1995, mens antall artikler i disse årene steg med 134
pst. Verdien av å organisere tilgangen til en enorm mengde fag- og forskn-
ingsinformasjon vil sannsynligvis også øke. Derfor vil ansatte i fag- og forskn-
ingsbibliotek, og andre med særlig kompetanse, stå overfor utfordringer med
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å filtrere, kvalitetskontrollere og skreddersy informasjon for særskilte
målgruppers behov. De får også oppgaven med å forsyne sine brukere med
den dokumentasjonen brukerne finner ved søk i referansedatabaser m.m., for
langt fra alle dokumenter vil bli tilgjengelige som elektroniske fulltekstdoku-
menter.

Fag- og forskningsbibliotekenes tjenester vil i de kommende år i økende
grad bli basert på såkalte hybride bibliotek. Disse er en kombinasjon av på den
ene siden elektroniske bibliotek med online elektroniske referansedatabaser,
bibliografiske databaser, faktadatabaser og elektroniske vitenskapelige
tidsskrifter, og på den annen side fysiske bibliotek med bøker, tidsskrifter,
annet trykt og audiovisuelt materiale m.m. Det betyr at bibliotekene framover
vil gi tilgang til både digitale og analoge medier.

16.1.2 Bibliotekressurser

Det er vanskelig å anslå totale årlige kostnader for de norske eierinstitus-
jonenes biblioteksutgifter. Av utgiftene på vel 400 mill. kroner for personal- og
innkjøpsutgifter i universitets- og høgskolebibliotekene i 1998 gikk ca. 120
mill. kr. til innkjøp av bøker, tidsskrifter og tilgang til digitale samlinger og
tjenester. Det totale regnskapet for universitetene og de statlige høgskolene
var samme år på noe under 14 mrd. kroner. Det betyr at universitets- og høg-
skolebibliotekenes del av det samlede budsjettet var på ca. 2.8 pst. I 1992 utg-
jorde til sammenligning utgifter til personalkostnader og innkjøp ved de 88
største universitetsbibliotekene i USA i gjennomsnitt 3,3 pst. av de totale bud-
sjetter.

I 1998 ble det utført ca. 900 årsverk i universitets- og høgskolebibliotekene
i Norge. Det samlede antall fysiske bind i bibliotekene var i 1998 ca. 11,2 mil-
lioner, og de digitale samlingene som ble innrapportert per 01.01.1999, var på
ca. 130 000 datafiler. Sistnevnte tall antas å ha steget i løpet av siste år.

Registrerte utlån til interne brukere ved universiteter og høgskoler utg-
jorde 2,7 millioner i 1998. Fjernlånet var på 370 000 enheter. Av disse gikk ca.
20 000 til utlandet. Det ble registrert ca. 4,2 millioner besøkende, men her er
det en betydelig underrapportering da mange bibliotek av ulike årsaker ikke
rapporterer besøkstall. Det er for øvrig et stigende antall virtuelle besøk i fag-
og forskningsbibliotekene. Tallet på registrerte elektroniske besøk økte fra
3,5 millioner i 1996 til over 9 millioner i 1998. Også her er det imidlertid en
betydelig underrapportering.
16.1.3 Målgrupper for universitets- og høgskolebibliotekene

De primære målgruppene for universitets- og høgskolebibliotekene vil fram-
over, som i dag, være registrerte studenter (også fjernstudenter), forskere,
lærere/veiledere, samt administrativt og teknisk personale i eierinstitus-
jonene. Selv om mange ennå ikke fullt ut benytter sine fag- og forskningsbib-
liotek, viser statistikken for 1998 et gjennomsnitt på ca. 15 utlån per år for de
om lag 180 000 personene som er tilknyttet universiteter og høgskoler.

I tillegg til interne brukere vil målgruppene for universitets- og høg-
skolebibliotekene framover sannsynligvis i økende grad også være eksterne:
andre fag- og forskningsbibliotek, folkebibliotek eller privatpersoner. Sist-
nevnte vil omfatte tidligere studenter og ad hoc studenter i uorganisert, livs-
lang læring. Videre kan det tenkes en utvikling der bedrifter, organisasjoner,
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institusjoner m.m. inngår spesielle avtaler eller kontrakter med fag- og forskn-
ingsbibliotek om online informasjonstjenester og tradisjonelle bibliotektjenes-
ter mot betaling. Det betyr ikke bare at bibliotekene sannsynligvis vil stå sen-
tralt i eierinstitusjonenes opppdragsvirksomhet og få nye formidlingsopp-
gaver. Det betyr også at antall brukere av universitets- og høgskolebibliotek-
ene kan øke betraktelig.

I dag er arbeidstakernes kompetanse viktig. Relevant kompetanse defi-
neres som en kombinasjon av teoretisk lærdom, praktiske erfaringer og per-
sonlige egenskaper som kan omsettes til praktisk nytte og verdiskapning. Vi
har fått et nytt begrep for personer som innehar relevant kompetanse. De
kalles «kunnskapsarbeidere». Universiteter og høgskoler vil ha et hovedans-
var for å utdanne disse.

En «kunnskapsarbeider» er enhver person i ethvert yrke som
– behersker sitt kunnskapsområde
– leser, skriver og kommuniserer godt
– finner, vurderer og bruker relevant informasjon i konkret problemløsning
– tar ansvar for egen læring

Etter- og videreutdanningsreformen har som utgangspunkt at de ressursene
som er investert i landets høgre utdanningssystem, også skal komme
arbeidslivet og den enkelte arbeidstaker til gode. I dagens økonomiske situas-
jon har imidlertid ikke høgre utdanningsinstitusjoner og deres bibliotek res-
surser til å levere gratis tjenester til næringsliv og annet arbeidsliv. Det er
heller ikke enkelt for et bibliotek å levere betalte tjenester til eksterne bruk-
ere, da det må utarbeides/inngås egen avtale med hver bruker. Derfor bør det
foreligge forslag til standardavtaler om betalte bibliotektjenester til eksterne
brukere (bedrifter, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner), gjerne
med anbefalte priser for en rekke standardtjenester.

De totale årlige kostnadene til kompetanseutvikling i arbeidslivet anslås til
mellom 10 og 20 mrd. kroner. En del av disse midlene bør øremerkes til
avtaler om skreddersydde informasjonstjenester mellom representanter for
forskjellige grupper i arbeidslivet og relevante fag- og forskningsbibliotek.
Slike avtaler gir mulighet for en kostnadseffektiv, uorganisert og problem-
basert etterutdanning for den enkelte arbeidstaker i vedkommendes konkrete
arbeidssituasjon - også i små og mellomstore virksomheter. Nasjonaløkono-
misk vil man på en kostnadseffektiv måte få utnyttet elektronisk fulltekstinfor-
masjon og den infrastruktur som allerede er bygd opp for høgre utdanning og
forskning, til fordel også for arbeidslivet.

16.2 Grunnsteiner i forskningsbasert undervisning og læring

Kvaliteten i undervisning og læringsmiljø ved universiteter og høgskoler vil i
økende grad være betinget av tilgang til forskningsdata og kildemateriale. Det
er et mål at ikke bare lærerne og veilederne, men også studentene, får kompet-
anse i informasjonssøking og kildekritikk. For å få til dette må bibliotek- og
undervisningspersonalet samarbeide for å gi studentene direkte tilgang til
originalpublikasjoner og annet kildemateriale i de enkelte fag.
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Ifølge universitets- og høgskoleloven skal høgre utdanning være «basert
på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaring-
skunnskap». Universitetsstudier har alltid vært forskningsbaserte i den for-
stand at de har bygd på vitenskapelig innvunnet innsikt fra forskere og lærere
- nasjonalt og internasjonalt. Det har også alltid vært et mål at de studerende
selv skal få forståelse for forskningens egenart. Det forventes at studentene
skal oppøves i kildekritikk og selvstendig bruk av faglig materiale.

Tradisjonelt har undervisning ved universiteter og høgskoler foregått ved
en kombinasjon av forelesninger, egen lesning av pensumlitteratur og
kompendier, samt gjennomføring av øvingsoppgaver. I de fleste tilfeller har
ikke studentene hatt direkte tilgang til kildemateriale før eventuell skriving av
hovedfagsoppgave. Det er således en risiko for at studentene i løpet av studiet
bare kjenner foreleserens og lærebokforfatterens tolkning og analyser, uten
selv å ha innhentet førstehånds kjennskap til kildene.

I forskningsbasert undervisning skal studentene ved problemløsning
opplæres i evnen til kritisk tenking ved å evaluere alternative synspunkter og
ulike typer av forskningsresultater. I humanistiske fag, eksempelvis historie,
vil studentene ha behov for selv å studere og evaluere kildemateriale. I realfag
og medisin vil studentene ha behov for å ha tilgang til og evaluere forskjellige
typer erfaringsmateriale og forskningsdata. Den tradisjonelle rollefordelin-
gen, der læreren ikke bare valgte pensum, men også tolket det, mens stu-
denten var en passiv mottaker, er i endring. I den nye rollefordelingen er lær-
eren ikke lenger et mellomledd mellom studenten og kildene. Studenter vil ha
direkte tilgang til fagets grunnlagsmateriale i digitalisert form, mens læreren
mer vil bli en veileder.

I løpet av de neste fem år vil Norge forhåpentligvis videreutvikle infras-
trukturen for lett tilgang via Internett til kvalitetssikret informasjon og kilde-
materiale i internasjonale og nasjonale forsknings-, artikkel-, og referanseda-
tabaser. Dagens infrastruktur baseres på tilgang til fag- og forskningsbib-
liotekenes samlede ressurser av databaser og elektroniske tidsskrifter og til
deres fysiske samlinger av tidsskrifter og bøker m.m. Infrastrukturen kan
videreutvikles ved at de ansatte i fag- og forskningsbibliotekene løpende
videreutvikler sin kompetanse og samarbeider med undervisere og faglig
ansatte i eierinstitusjonene om å skreddersy tilgang til online databaser og bib-
liotektjenester med utgangspunkt i de ulike faglige behov.

Med tilgang til generelle og fagspesifikke databaser, digitale læremidler
og kildemateriale tilpasset det enkelte fag, er det lagt til rette for en interaktiv
læringsmodell med fokus på studentens læringssituasjon. I tilretteleggingen
av spesialtilpasset tilgang i de enkelte fag trenger lærere vanligvis hjelp fra
spesialister i informasjonskompetanse.

Mange høgskoler og universiteter planlegger nå å etablere såkalte fysiske
læringsressurssentre for studentene, der tett samarbeid mellom lærere og
informasjonsspesialister samt utstrakt bruk av PC er blant hovedelementene.
Mange universitets- og høgskolebibliotek har i løpet av de siste ti årene fått
nye lokaler i nye bygg eller tilbygg/ombygg. Dette har resultert i større
enheter og bedre utnyttelse av ressurser/ressursdeling. Spørsmålet er om
lokalene vil egne seg for etablering av læringsressurssentre - med stort
innslag av PCer og med samarbeid mellom bibliotekarer og undervisningsper-
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sonale om å tilrettelegge informasjonstilgangen for studentene. Situasjonen
kan synes paradoksal. Nettopp Internett og mulighetene for interaktiv læring
uavhengig av lærestedene som fysiske steder, fører til behov for å utforme bib-
lioteklokaler på andre måter. Forklaringen er at man kombinerer læring og
bruk av informasjonsressurser. Til dette formålet trengs det egnede
opplæringsplasser - fysisk sett.

16.3 Grunnsteiner i forskning

All vitenskap og forskning bygger på, og setter spørsmålstegn ved, tidligere
ervervet kunnskap og kompetanse. En forutsetning for å kunne forske er såle-
des tilgang til relevante vitenkilder. Tidligere kunne en professor holde over-
sikten og være oppdatert på det siste nye innen sitt felt ved å abonnere på de
mest sentrale tidsskriftene. For de fleste fagfelt er dette ikke lenger mulig. I
tillegg til de mest sentrale tidsskriftene må forskeren ha tilgang til relevante
forskningsdatabaser.

Vitenskapen er internasjonal i sitt vesen, og forskere befinner seg i et
internasjonalt, konkurranseutsatt miljø. Deres resultater må publiseres slik at
de er tilgjengelige og kan etterprøves av et internasjonalt forskningsmiljø. For
å kunne hevde seg må forskeren ha like god tilgang til forskningsinformasjon
og -dokumentasjon som konkurrentene. En forsker må være i stand til å følge
med i hva som skjer internasjonalt innenfor eget og tilgrensende felt, og raskt
kunne sette seg inn i nye problemstillinger. Nasjonalt bør man koordinere og
bygge videre på den infrastrukturen som allerede er etablert for å utvikle en
rask og effektiv tilgang til internasjonale og nasjonale vitenkilder.

Ut fra dette må informasjonstilgangen være tilpasset den enkelte forskers
behov, slik at forskeren kan
– holde seg løpende oppdatert på det siste nye som skjer på eget og tilg-

rensende fagfelt
– få tilgang til kildemateriale og dokumentasjon på hva som har skjedd opp

gjenom tidene
– få rask oversikt over nye emner
– få hjelp i biblioteket til spesialiserte datasøk for effektiv framskaffelse av

eksakt informasjon på et avgrenset felt

I tillegg til de enkelte forskeres tilgang til informasjon de selv trenger, gjelder
det at den enkelte forsker og den enkelte høgre utdanningsinstitusjon for-
midler egen forskningsinnsats -- både nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer
i form av forskningsdokumentasjon, der publikasjoner og informasjon om
annen type innsats, som for eksempel patenter, registreres og gjøres nasjonalt
og internasjonalt tilgjengelig. Forskningsdokumentasjonen vil inngå i rappor-
teringstall for statistikkformål, både i departementet og internt i den enkelte
utdannings- og forskningsinstitusjon. I lov om universiteter og høgskoler
heter det for øvrig at institusjonene har «ansvar for å formidle kunnskap om
virksomheten og for å utbre forståelse for vitenskapens metoder og resul-
tater».

Formidlingsoppgaven var ikke så framtredende i tidligere lover for univer-
siteter og høgskoler.
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16.4 Arbeidsdeling og samarbeid

BIBSYS er universitets- og høgskolebibliotekenes digitale biblioteksystem.
BIBSYS, som har 70 medlemmer, eies og drives av universitetene og høg-
skolene i fellesskap. Også Nasjonalbiblioteket deltar, og all norsk pliktavlevert
litteratur registreres i BIBSYS. Fra å være en samkatalog for universitets- og
høgskolebibliotekene med et felles system for å håndtere interne bibliotekru-
tiner, som registrering, utlån, fjernlån m.m., er BIBSYS blitt et nasjonalt online
informasjonssystem. Alle som har tilgang til Internett, kan søke gratis i BIB-
SYS og få oversikt over hva som finnes i universitets- og høgskolebibliotek-
ene. Andre bibliotek eller enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner m.m. som
har spesielle avtaler med et BIBSYS-bibliotek, kan også bestille fjernlån eller
artikkelkopier via Internett, eller søke i internasjonale databaser. Riksbib-
liotektjenesten (RBT), som er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartement-
ets rådgivende organ i saker som vedrører fag- og forskningsbibliotek, har
forhandlet fram nasjonale lisenser for slike baser.

Intet bibliotek kan i dag levere gode tjenester til sine brukere uten et effek-
tivt biblioteksamarbeid innenfor fjernlån. Belastningen er imidlertid skjevt
fordelt. Noen bibliotek yter mer enn andre, og det betyr at noen institusjoner
subsidierer andre. Enkelte institusjoner unnlater i noen tilfeller å bygge opp
samlinger for enkelte fagområder og satser i stedet på å kjøpe kopier og låne
ved behov. Det er da fare for at en institusjon kan bli fristet til å investere for
lite i eget bibliotek og heller satser på gratis bruk av andres samlinger. I dag
er nasjonalt fjernlån gratis i den forstand at det ikke betales kompensasjon til
det utlånende bibliotek. Men det er kostnader forbundet med forsendelse av
bøker i posten. Rent generelt kan gratis tilgang til fellesgoder føre til misbruk.

Økende grad av etter- og videreutdanning via fjernundervisning, nye stud-
ieformer som tillater mindre opphold på fysisk studiested, og studieløp som
omfatter flere utdanningsinstitusjoner, skaper økt trykk på fjernlånstjenester.
Utdanning synes totalt sett å skje i minkende omfang på det enkelte fysiske
studiested, og dette har konsekvenser for bruk av bibliotektjenester. Det bør
derfor innføres et betalingssystem for marginale ekspedisjonskostnader ved
fjernlån og ved ekspedering av kopier til eksterne bedrifter, institusjoner, eller
enkeltpersoner.

Bibliotektjenester finansieres hovedsakelig via kommune- og institusjons-
budsjetter. Bruk av tjenester på tvers av sektorer og institusjoner har lange
tradisjoner i bibliotekene, og ansees normalt å være budsjettert innenfor
eksisterende bevilgninger. Sterk vekst og strukturelle endringer i fjernlån-
strafikken har imidlertid skapt skjevheter i de belastninger enkelte bibliotek
må ta, og har medført at noen bibliotek har valgt å innføre restriksjoner på
fjernlån. Dette fører til at f.eks. samlinger unntas fra det nasjonale fjernlån-
snettverket eller at det innføres prioriteringer som føles urimelig for enkelte
brukergrupper.

Det er endringene i fjernlånsmønsteret som er vanskeligst å forholde seg
til. Hoveddelen av økningen innen BIBSYS må antas å gå til å forsyne stu-
denter ved utdanningsinstitusjonene med litteratur på deres hjemsted. Ved de
betalingsordningene som eksisterer i dag, belastes slike tjenester låntakende
bibliotek, mens det er långivende bibliotek som har de nødvendige budsjetter
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for å dekke slike kostnader. Samtidig er denne endringen i lånemønster hos
institusjonenes egne brukere problematisk å dekke fordi den er langt mer
kostnadskrevende enn lokalt utlån. Fag- og forskningsbibliotekene har ikke
budsjettert for å imøtekomme en langt større distribuering av bibliotektjenes-
ter enn tidligere. En mulig løsning kan finnes i en økonomisk analyse av fjern-
lånskostnadene med det mål å finne et grunnlag for en riktig omfordeling av
kostnader. Det kan også være at trafikken må sikres gjennom nye sentrale
midler slik man har gjort i Sverige. Utvalget foreslår at det innføres et nasjon-
alt system som gir kompensasjon til institusjoner som er netto-ytere i fjern-
lånssammenheng.
16.4.1 Standarder

For å få til samarbeid og arbeidsdeling i en digital tid, er etablering og bruk av
gode felles standarder en nøkkelfaktor. I tillegg til å effektivisere biblioteksa-
marbeid vil allmenn aksept av felles standarder effektivisere gjenfinning, pub-
lisering, lagring og gjenbruk av elektronisk materiale.

Utvikling, etablering og oppdatering av standarder på bibliotek- og infor-
masjonsområdet er avgjørende for at universitetene og høgskolene i
framtiden skal kunne utnytte de samlede bibliotek- og informasjonsres-
sursene på en effektiv måte. I dag kan f.eks. alle som har tilgang til Internett,
søke gjennom bibliotekkatalogene til universitetene og de fleste høgskolene i
én operasjon, takket være BIBSYS. En effektivisering av gjenfinning hadde
ikke vært mulig uten samarbeid og bruk av felles standarder for registrering
(katalogisering/emnekoding/ klassifisering).

Håndtering av langtidslagring, oppbevaring og gjenfinning av elektronisk
materiale arbeides det med både nasjonalt og internasjonalt, og problemene
er på langt nær løst. Fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med nasjonale og
internasjonale organer har tatt et ansvar for å finne framtidige løsninger.

Eksempler på utfordringer for standardisering er:
– metadata (katalogisering/emnekoding/klassifisering av elektroniske res-

surser)
– emneportaler for kvalitetssikret tilgang til faglig informasjon på Internett
– elektronisk lagring av fulltekst
– digitale læremidler
– forfatterkontrakter ved publisering innenfor egen institusjon
– kontrakter for kjøp av elektroniske tidsskrifter
– styringsdata og statistikk
– kvalitetsindikatorer

Samarbeidsutfordringene er både faglige og organisatoriske fordi den
kompetansen og de ressursene som trengs til å løse de nevnte oppgavene ikke
finnes i en enkelt yrkesgruppe eller ved en enkelte institusjon. Det trengs
nettverkssamarbeid med deling av kompetanse og ressurser samtidig som
ansvarsforholdene må være klare.
16.4.2 Tilgang til internasjonale fag- og forskningsdatabaser

Samarbeid i form av konsortier er særlig aktuelt for å abonnere på vitenskape-
lige tidsskrifter som er tilgjengelige i fulltekst. Ved å forhandle fram lisenser
som omfatter flere bibliotek, kan abonnementsprisen for den enkelte institus-
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jon reduseres. Arbeidet krever kontakt med institusjoner som ønsker å abon-
nere, og med de ulike tilbyderne. Siden 1995 har RBT forhandlet fram slike
fellesavtaler. BIBSYS håndterer den tekniske tilgangen, også for konsorti-
emedlemmer som ikke er BIBSYS-institusjoner. Avtalene gir studenter og
ansatte ved høgre utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner tilgang
til å søke selv. Prisgrunnlaget for de fleste av fellesavtalene, og i mange tilfeller
også spesielle opphavsrettslige restriksjoner, begrenser bruken til høgre
utdanning, forskning og dokumentasjon. For næringsliv og andre samfunns-
sektorer må det eventuelt inngås fellesavtaler med annet prisgrunnlag.

Fordelene ved en sentral og koordinert inngåelse er mange, foruten redu-
serte priser. Det er arbeidsbesparende og kostnadseffektivt for fagbibliotek
når det utarbeides fellesløsninger. Videre er påvirkningsmulighetene større
gjennom felles forhandlinger. Det kan oppnås nasjonale rettigheter, fellesløs-
ninger og verdiøkende tjenester som institusjonene enkeltvis har vanskelig
for å få gjennomslag for, som rettigheter til fjernlån og detaljert statistikk. I
forbindelse med elektroniske tidsskrifter er også sikring av tilgang til
tidsskriftene etter endt abonnementsperiode viktig (arkivfunksjon).

Ved etablering av fellesavtalene er det et mål at nye tjenester skal bygge
opp under, og knyttes opp til, eksisterende tjenester og samlinger i fag- og for-
skningsbibliotekene. Dette innebærer bl.a. at brukerne med et tastetrykk kan
se hvilket BIBSYS-bibliotek som har den refererte litteraturen, og kan foreta
online bestillinger. Slike verdiøkende funksjoner er en av de mange fordelene
universitets- og høgskolesektoren har ved at BIBSYS utgjør en basis i infras-
trukturen.

For utdannings- og forskningsinstitusjonene er overgang til bruk av elek-
troniske tidsskrifter en første etappe i en lengre omstillingsprosess der alle
parter - forlag, bibliotek og bruker - må endre innarbeidede vaner. Arbeidet må
forankres i faglige behov hos brukerne, og alle fagområder trekkes med i
omstillingsprosessen.

For å få fortgang i overgangen til bruk av elektroniske fulltekst-
tidsskrifter, bør det øremerkes sentrale bevilgninger, i det minste i en over-
gangsperiode. Hvis ikke risikerer man en økende avstand mellom utdan-
ningsinstitusjonene når det gjelder i hvor stor grad de tilbyr sine brukere ele-
ktroniske tidsskrifter og andre fulltekstressurser. Ulikhet med hensyn til til-
bud kan skyldes ulike prioriteringer, men også i stor grad ujevnt kompetans-
enivå i institusjonene, noe som særlig kan gi utslag i høgskolesektoren.

En felles sentralt finansiert satsing vil sikre at alle utdanningsinstitusjoner
i Norge kan komme i gang med å tilby elektroniske dokumenter direkte til for-
skerne og studentene. Dermed sikrer en likhet når det gjelder tilgang til infor-
masjonsressurser. I tillegg vil en kunne sikre at samtlige fagområder dekkes
best mulig. Hittil har de medisinske, teknologiske og økonomiske forskning-
sområdene ligget foran de humanistiske og samfunnsvitenskapelige når det
gjelder tilbud og bruk av elektroniske tidsskrifter. Likevel bør utdanningsin-
stitusjonene selv bære hoveddelen av kostnadene for å sikre at utvalget av
tidsskrifter er vurdert og prioritert. Regjeringene i Sverige, Danmark og Fin-
land har for øvrig avsatt særskilte årlige midler for universitetenes og høg-
skolenes overgang til elektroniske tidsskrifter tilsvarende mellom 15 og 30
mill. norske kroner.
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16.4.3 Emneportaler

Emneportaler er et hjelpemiddel for faglig spesialtilpasset informasjonstil-
gang. De gir organiserte oversikter over kvalitetssikrede Internett-ressurser.
Hensikten med emneportaler er at det skal være lett å finne fram til
kvalitetssikrede Internett-ressurser ved å søke i et emnehierarki, som et sup-
plement til vanlig søking. En forutsetning er at det foreligger en strengt faglig
kvalitetskontroll i utvelgelsesprosessen, og at det også utføres løpende over-
våking av innholdet, for eksempel automatisk lenkesjekking.

Felles emneportaler forutsetter felles retningslinjer for utvalg og beskriv-
else av ressursene, samt utvikling og drift av verktøy for administrasjon, reg-
istrering og gjenfinning.

Samvirke mellom emneportaler muliggjøres via utvikling av standardisert
samsøking og importmuligheter.

Bruk av felles emneportaler kan suppleres med lokale emnesystemer, slik
at det kan etableres skreddersydde varianter av brukergrensesnittet tilpasset
en spesiell institusjon eller et spesifikt fagområde. En viktig nyttefaktor er den
merverdien som spesialtilpasset tilgang kan gi.
16.4.4 Adgangskontroll og betalingssystemer

De fleste universiteter og høgskoler har inngått en rekke avtaler med forskjel-
lige leverandører om tilgang til databaser og elektroniske utgaver av
tidsskrifter, og det vil bli inngått flere slike avtaler. Hvilke avtaler som inngås,
varierer fra institusjon til institusjon etter økonomi og behov. Det er imidlertid
kun studenter (inklusive fjernstudenter) og ansatte ved institusjoner som har
inngått en avtale og betalt for denne, som skal ha adgang til disse tjenestene.
I dag er det mulig å få adgang fra datamaskiner på institusjonene. For ansatte
med hjemmekontor og for fjernstudenter kan det for en rekke av tjenestene
etableres tilgangsmuligheter basert på brukeridentitet og ulike passord. Situ-
asjonen kan forenkles hvis det innføres online adgangskontrollsystem. Den
enkelte bruker kan da få adgang til alle sine tjenester via en inngangsportal
som administrerer hvem som har adgang til hva.

For institusjonene vil det ligge store besparelser i å administrere et
adgangskontrollsystem i stedet for en rekke enkeltpassord som blir tildelt
hver enkelt bruker. Det er nasjonalt ressursbesparende med et sentralt
adgangssystem i BIBSYS, der den enkelte ansatte bare trenger et passord for
å få tilgang til alle tjenestene vedkommende institusjon har avtale om. Hvis
mulig, bør adgangskontrollsystemet kunne hente data fra felles studentregis-
ter.

BIBSYS som informasjonssystem har funksjoner og tilbud som kan beny-
ttes gratis av alle med tilgang til Internett. Der det er opphavsrettslige eller
avtalefestede restriksjoner på bruk, eller der bruk medfører kostnader, er det
imidlertid uunngåelig med et system for adgangskontroll. Implementering av
et adgangskontrollsystem står på arbeidsplanen til BIBSYS. Systemet vil bli
gjelde databaser og fulltekstdokumenter som bare kan benyttes ifølge sær-
skilte avtaler, eller som det kreves betaling for. Det er tenkelig at et slikt
adgangskonrollsystem også kan benyttes av utdanningsinstitusjoner for digi-
tale læremidler produsert ved egen institusjon, eksempelvis med gratis bruk
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for institusjonens studenter, mens andre i en etterutdanningssituasjon vil
måtte betale for bruk av samme verk.
16.4.5 Opphavsrett

Utgangspunktet for opphavsretten er opphavsmannens enerett, dvs. råder-
etten over eget åndsverk. Internasjonal og nasjonal opphavsrettslovgivning
skal sikre denne retten. Samtidig gis det mulighet for unntak (fra eneretten)
som skal sikre samfunnet/almennheten fri tilgang til åndsverkene, men bare
i spesielle tilfeller og der dette ikke anses å komme i konflikt med «den nor-
male utnyttelsen av verket». Grunnsteinen i det internasjonale regelverk for
opphavsrett er Bernkonvensjonen, men det er opp til det enkelte land å
utforme konkrete bestemmelser, også om slike unntak.

Universitetenes og høgskolenes oppgave er bl.a. å frambringe informas-
jon og forskningsresultater og formidle disse til samfunnet. Samtidig som det
blir stadig lettere å få tilgang til faglig informasjon og dokumentasjon skjer det
en økt kommersialisering i informasjonsmarkedet. Dette inkluderer også
informasjon som tradisjonelt ikke har vært gjenstand for kommersiell utnyt-
telse, noe som gjenspeiles i forslaget til et EU-direktiv «on the harmonisation
of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society».
I direktivforslaget var det lagt opp til et svært høyt nivå for beskyttelse av ener-
etten, og det åpnet heller ikke for egne nasjonale unntaksbestemmelser. Dette
er blitt moderert gjennom den videre behandling. Direktivet er nå til behan-
dling i EU, og underveis er det kommet innspill og revisjoner som tar mer hen-
syn til samfunnsmessige interesser enn det kommisjonens opprinnelige
forslag gjorde. Bibliotek- og forbrukerorganisasjoner har arbeidet for at de
unntak som eksisterer for trykt materiale også skal videreføres for elektronisk
og digitalisert materiale.

Det blir et paradoks dersom det nye internasjonale kommunikasjonsfel-
lesskapet virker hemmende og ikke fremmende på formidling av kunnskap.
Forskning og utdanning handler om kunnskapsproduksjon og- formidling.
Det må hindres at all informasjons- og kunnskapsformidling kommersialis-
eres. Den tradisjonelle akademiske frihet må ikke innskrenkes.

I Norge er det Åndsverkloven som er det overordnede lovverk for
opphavsrett. Det er laget en egen forskrift om kopiering i bibliotek, arkiv og
museer (til § 16 i loven). Denne er av stor betydning for fag- og forskningsbib-
liotekenes virksomhet. Den omhandler imidlertid bare fotokopiering, og det
er planlagt en revisjon for å inkludere digital kopiering. Revisjonen er imid-
lertid utsatt i påvente av ferdigbehandlingen av det planlagte EU-direktiv som
også vil få betydning for norsk lovgivning på området.

I tillegg til Åndsverklovens unntaksbestemmelser spiller også lov om bib-
liotekvederlag og pliktavleveringsloven en stor rolle for å sikre tilgang til og
bruk av det materiale som finnes i bibliotekene.

Universiteter og høgskoler er storprodusenter av faglig informasjon og
immaterielle verdier, samtidig som de er storforbrukere av de samme verdier.
Det er dermed slik at disse institusjonene har ulike roller i informasjons-
markedets verdikjede, men stort sett ønsker universiteter og høgskoler enkel
og rimelig tilgang til faglig informasjon. Dette kan bl.a. sikres gjennom en
videreføring og videreutvikling av de unntaksbestemmelser og kollektive ved-
erlagsordninger (bibliotekvederlaget og avtalelisenser) som eksisterer i dag.
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Samtidig er det viktig at det i lisensavtaler om tilgang til elektronisk informas-
jon blir tatt høyde for opphavsrettslige unntaksordninger, slik at det ikke
betales for aktiviteter som i følge lovhjemmel skal være vederlagsfrie.

Etter- og videreutdanningsreformen i Norge innebærer et økt marked for
lærebøker i digital form. Det forutsettes i dag at studentene kjøper pensumlit-
teratur. Utviklingen tilsier at digitale læremidler i mange tilfeller vil oppleves
som mer brukervennlige enn trykte utgaver, som det i mange tilfeller kan
være vanskelig å få tak i. Imidlertid er det andre opphavsrettsmessige
utfordringer knyttet til tilgjengeliggjøring av digitale læremidler enn av trykt
materiale. Klarering av slike læremidler vil dermed bli en viktig aktivitet for
universiteter og høgskoler framover, og dette vil kreve særskilt kompetanse.
Derfor vil det være nasjonalt ressursbesparende å etablere en nasjonal veiled-
ningstjeneste for klarering av rettigheter knyttet til digitalt materiale.
16.4.6 Langtidslagring av digitalt materiale

En av informasjonssamfunnets største utfordringer er bevaring av tilgang til
elektroniske dokumenter. Både på nasjonalt nivå og i den enkelte institus-
jonen er problemstillingen hvordan man kan sikre tilgang til elektronisk mate-
riale på lengre sikt.

Universitetene og høgskolene tegner i økende grad abonnement på de ele-
ktroniske utgavene av sentrale internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det
er stor usikkerhet om hvordan tilgangen på eldre årganger av elektroniske
tidsskrifter vil bli, både på bakgrunn av hva mange forlag lover (to-tre år er typ-
iske tidsrammer), og fordi elektronisk lagring teknisk sett ennå har begrenset
varighet. Derfor bør det nasjonalt sørges for at det i alle fall ett sted i landet, i
tillegg til elektroniske abonnementer, også finnes en trykt utgave av hver av
de sentrale internasjonale vitenskapelige tidsskriftene som det abonneres på i
Norge i elektronisk form. Det er naturlig at Nasjonalbiblioteket spiller en sen-
tral rolle her.

16.5 Utvalgets vurdering og forslag

Forskningsbaserte studier forutsetter at studentene i de fleste fag har
kjennskap til primærkildene og at de lærer kildekritikk og informasjon-
skunnskap relatert til det enkelte fag. Effektiv tilgang til nasjonale og internas-
jonale vitenkilder er en forutsetning for meningsfull forskning. Nasjonalt bør
man koordinere og bygge videre på den infrastruktur som allerede er etablert.
Standarder og bruk av moderne teknologi forenkler samarbeidet. Etter utval-
gets vurdering bør det satses sentralt på overgang til elektroniske internasjo-
nale vitenskapelige tidsskrifter, eventuelt i en overgangsperiode.

Innen feltet elektronisk publisering kan det være gevinster å hente ved at
institusjonene samarbeider om bruk og utvikling av felles standarder og
normer for registrering og gjenfinning. Informasjon og kunnskap skapt ved
universitetene og høgskolene bør i størst mulig grad publiseres med bruksrett
som tillater at flest mulig fritt kan benytte det publiserte materiale. Samtidig
bør de gjeldende unntak videreføres også for elektronisk materiale.

Forholdene bør legges til rette slik at det er mulig for alle med tilgang til
internett i en operasjon å foreta tekstsøking i alle faglige fulltekstdokumenter
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fra universitets- og høgskolesektoren ved at dokumentene lagres hos BIBSYS
eller lokalt og gjøres søkbare gjennom BIBSYS.
16.5.1 Forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som er knyttet til universitets- og
høgskolebibliotekenes situasjon i høgre utdanning, foreslår utvalget følgende:
– Det må etableres ordninger som sikrer alle studenter under utdanning til-

gang til nødvendige informasjons- og dokumentasjonstjenester, uavhen-
gig av hvor de bor i landet.

– Etter- og videreutdanningen i arbeidslivet bør inkludere avsetninger til
kjøp av spesialtilpassede informasjons- og bibliotekressurser.

– Det bør satses sentralt på nasjonale lisensavtaler for tilgang til elektroni-
ske informasjonsressurser.

– Det bør innføres et nasjonalt system for kompensasjon for netto bidrag til
det nasjonale fjernlånsystemet. Et slikt system må utvikles i samarbeid
med andre sentrale institusjoner på bibliotekområdet, som Nasjonalbib-
lioteket og Statens bibliotektilsyn.

– Det må etableres systemer som sikrer lagring og tilgang til eldre elektron-
iske dokumenter i regi av BIBSYS og Nasjonalbiblioteket.

– De opphavsrettslige unntak som gjelder for trykt materiale bør
videreføres og videreutvikles også for elektronisk materiale.

– Det bør etableres et kompetansesenter for praktisk kontraktsrett,
opphavsrett og patentrett innen norsk universitets- og høgskolesektor.
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Kapittel 17   
Vitenskapelige museer

17.1 Innledning

Museene ved våre vitenskapelige utdanningsinstitusjoner har oppgaver
innenfor forskning, undervisning og formidling. I tillegg har museene et sær-
skilt ansvar for en nasjonal kunnskapsforvaltning. Gjennom forvaltning av
såvel gjenstandene som kunnskapen om dem, fungerer museene som en del
av samfunnets hukommelse, slik som også bibliotek og arkiver gjør. Univer-
sitetsmuseene er omfattet av Universitetsloven, men deler av samlingene er
underlagt bestemmelser i Kulturminneloven.

Fra midten av 1990-tallet har besøkstallet ved museene vært økende. I
tillegg har samlingene ved museene økt i omfang. Driften av museene og
aktiviteter innrettet mot formidling har fått mer oppmerksomhet, også i de
økonomiske prioriteringene ved museene. Dette kan gå på bekostning av den
langsiktige virksomheten til museene, som er forankret i deres samlinger og
vedlikehold av disse. Regjeringen er oppmerksom på problemstillinger i forb-
indelse med slike avveininger, og har i St.meld. nr. 22 (1999-2000) foreslått et
økonomisk løft for museene i løpet av en fem års periode på 414 mill. kroner.
Formålet er å sikre en tilfredsstillende standard ved museene, kombinert med
vekst i samlingene. Dette gjelder de museene som hører inn under Kulturde-
partementet. Det kan synes som om de vitenskapelige museene er unntatt fra
myndighetenes strategier for norske museer. Det er imidlertid likhetstrekk
mellom de vitenskapelige museene og de museene som får midler av Kultur-
departementet via fylkeskommuner. Foruten behovet for nybygg, trengs det
opprustning for å møte de utfordringene som de vitenskapelige museene står
overfor i forbindelse med vedlikehold av samlinger og formidling, blant annet
med bruk av IKT.

Etableringen av universiteter i Trondheim, Bergen og Tromsø hadde bl.a.
museene i disse byene som utgangspunkt. I Oslo og Tromsø har de viten-
skapelige museene vært en viktig del av universitetet - både som ressurs for
studenter og forskere og som formidlere av kunnskap fra de høgre utdan-
ningsinstitusjonene til samfunnet for øvrig. Det samme gjelder museene ved
de vitenskapelige høgskolene. Museene har slik sett en funksjon som bin-
deledd mellom de høgre utdanningsinstitusjonene og samfunnet omkring
gjennom sin formidlingsvirksomhet. Videre har museene gjennom utstillinger
i museumsbygningene en plass i hjembyens liv.

Museumssamlingene representerer kunnskap i forhold til tid og rom. Nye
oppdagelser og endringer i naturen vurderes ut fra eksisterende samlinger og
den ekspertisen som er knyttet til slike samlinger. Også ny kunnskap, fra bl.a.
offentlige prosjekter av størrelsesorden på flere hundre millioner kroner årlig,
må dokumenteres ved oppbevaring av representative objekter ved museene. I
likhet med revisoren som fordrer bilag, skal mye av den kunnskapen som
slike prosjekter fører til, være dokumentert i museumssamlinger og ved
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behov gjøres tilgjengelig for verdens forskersamfunn. Forskning på f.eks.
forurensningsbelastninger gjennom lengre tidsrom, eller sammenlignende
DNA-studier av verdens organismer, bygger på internasjonalt tilgjengelige
museumssamlinger. Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til store mengder av
radioaktivt nedfall, også i Norge. Analyser viste at både lav og reinsdyrkjøtt var
blitt radioaktivt, men hvordan var dette tidligere? For å kunne si noe om
endringer over tid, må man gå tilbake i de naturhistoriske magasinene og anal-
ysere materiale som ble samlet inn for 20, 50 eller 100 år siden.

De naturhistoriske samlingene danner basis for klassifisering, taksonomi
og systematikk. Mye av det vi vet i dag om tidligere og nåværende biologiske
forekomster, er dokumentert i museumssamlinger. Materialet er et resultat av
mangeårig innsamling fra museenes egne konservatorer eller fra private sam-
linger gitt som gaver. Materiale kan stamme fra andre forskningsinstitusjoner
enn museer. Det foregår utstrakt utlånsvirksomhet av gjenstander i samlin-
gene til andre land.

De kulturhistoriske samlingene er blitt til på forskjellig vis, blant annet ved
aktiv innsamling, ved gaver eller ved kjøp. Samlingene brukes i utstillinger, i
forskning og i kulturell sammenheng. Mange av gjenstandene er unike og har
stor kulturhistorisk verdi.

Dokumentasjonen av museumssamlingene er i dag gjenstand for digital
registrering, gjennom overføring av protokoller, kataloger og arkivkort til ele-
ktroniske databaser. Etter hvert kommer også fotomateriale og digitale bilder
av gjenstandene. Dette arbeidet har i stor utstrekning vært drevet innenfor det
såkalte «Dokumentasjonsprosjektet», senere «Museumsprosjektet». Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementets støtte til dette prosjektet avsluttes i
år 2000.

I 1998 var det registrert 60 000 kunstgjenstander, 1,7 millioner kulturhis-
toriske objekter, 10,2 mill naturhistoriske objekter og 1,2 millioner besøkende
ved de vitenskapelige museene som er tilknyttet universitetene. I tillegg kom-
mer besøkende ved museer ved vitenskapelige høgskoler. Hovedvekten av
besøkene var ved museene tilknyttet Universitetet i Oslo, som hadde om lag
1 million besøkende i 1998. Museene ved Universitetet i Oslo er organisert i
to enheter.  De naturhistoriske museene består av Botanisk hage og museum,
Mineralogisk-geologisk museum, Paleontologisk museum og Zoologisk
museum.  De kulturhistoriske museene består av Historisk museum,
Etnografisk museum, Oldsaksamlingen, Myntkabinettet og Vikingskiphuset.

Ved Universitetet i Bergen er Bergen Museum den administrative
enheten for både De naturhistoriske og De kulturhistoriske samlinger, som
inneholder zoologisk, botanisk og geologisk samling, kunst og kulturhistorisk
samling inklusive teaterhistorie, arkeologisk og etnografisk samling. Den
største egenfinansierte formidlingssatsningen ved museet de siste seks årene
er oppbyggingen av en ny presentasjon av både før- og etterreformatorisk
kirkekunst, som åpnet i mars 1998. På grunn av reduserte bevilgninger til drift
av museet de siste årene har museet bare vært i stand til egenproduksjon av
utstillinger i et begrenset omfang.

Museet har derimot hatt en økt satsning på innleie av internasjonale utstill-
inger, som vesentlig er blitt finansiert av billettinntekter og eksterne tilskudd.
Denne satsningen resulterte i en dobling av besøkstallet fra 1997 til 1998, fra
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ca. 50 000 til 100 000 besøkende. Det er likevel viktig å understreke at den
reduserte egenproduksjonen av utstillinger fører til at en bare i liten grad får
presentert forskningen ved institusjonen.

Ved NTNU i Trondheim hadde Vitenskapsmuseet om lag 50 000 besøk-
ende i 1998. Museet ved Universitetet i Tromsø er samtidig landsdelsmuseum
for Nord-Norge. Tromsø museum har faste utstillinger i fagene botanikk,
geologi, zoologi, arkeologi, samisk etnografi og nyere kulturhistorie. I tillegg
forestår Universitetet i Tromsø driften av Botanisk hage. Tromsø museum og
Botanisk hage hadde besøkstall på omlag 90 000 i 1998. I tillegg kommer
besøkstall ved museene som er tilknyttet vitenskapelige høgskoler.

Utilstrekkelige ressurser har svekket stillingen til museene ved univer-
siteter og vitenskapelige høgskoler. Bygninger og utstillinger preges av man-
glende vedlikehold. Samtidig er museenes posisjon i norsk samfunnsliv
svekket i forhold til tidligere. En illustrasjon av dette er den manglende byg-
gingen av nye veksthus i forbindelse med de botaniske samlinger på Tøyen i
Oslo. Dette ble vedtatt bygd allerede på slutten av 1970-tallet. Det ble imid-
lertid vurdert dit hen at det var behov for midlene til andre formål. Det er nå
på ny planer om å bygge et slikt veksthus i tilknytning til den botaniske hagen
til Universitetet i Oslo. Illustrerende er også at Stortinget tidligere vedtok et
nybygg til Tromsø museum på universitetsområdet, uten at noe har skjedd.
Universitetet i Bergen har også behov for bygningsmessige forbedringer for
museene, og har under utarbeidelse en opprustningsplan for det monumen-
tale bygget, Muséplass 3, som rommer De naturhistoriske samlinger. Dette er
en nødvendig satsing for å bedre de klimatiske forholdene for gjenstandsbev-
aring, og for en nødvendig standardheving av utstillingslokalene.

Tabell 17.1 viser budsjett og antall ansatte ved universitetsmuseene i
Norge i 1999. Tall for museer ved vitenskapelige høgskoler er ikke inkludert.

1Tallene fra Universitetet i Oslo er eksklusive husleie og bygningsmessig drift, men inklusive
eksterne inntekter

Kilde: Notat 18. februar 2000, Universitetsmuseenes rolle i høgre utdanning og forskning,
Universitetet i Oslo

Tabell 17.1: Årsverk og budsjett for museene i 1999

Årsverk ved
museene

Budsjett

Universitetet i Oslo (UiO) 1

UiO-kulturhistoriske museer 80 43 533 000

UiO-naturhistoriske museer 93 42 928 000

Universitetet i Bergen 70,9 35 191 000

NTNU 110 57 472 352

Universitetet i Tromsø 61,4 31 765 250

Sum 415,3 210 889 602
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17.2 Tidligere drøftinger

I NOU 1988: 28 «Med viten og vilje», slutter Hernes-utvalget seg til forsknings-
meldingen «Om forskning i Norge» (St.meld. nr. 60 (1984-85)), som var
opptatt av de nye mulighetene som IT-teknologien og medieutviklingen åpner
for museer, bibliotek og arkiver. Utvalget foreslo at utbygging og samarbeidet
mellom museene og mellom museene og lærestedene ses i perspektiv av
Norgesnettet.

Da Universitetsloven ble endret i 1996, ble museene omtalt i § 2 (6. ledd):
«Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har et særlig nasjonalt ans-
var for grunnforskning og forskerutdanning og for å bygge opp, drive og ved-
likeholde forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og
publikumsutstillinger. Andre institusjoner kan tillegges et tilsvarende ansvar
på sine særskilte fagområder».

Museene har fått økt oppmerksomhet de siste årene i mange land, og revi-
taliseres nå gjennom betydelige investeringer. Også her i landet har det vært
flere utredninger om museene, men de har alle vært initiert av Kulturdeparte-
mentet og har primært omfattet de museene som hører hjemme under dette
departementets ansvarsområde. St.meld. nr. 22 (1999-2000) «Kjelder til
kunnskap og oppleving», er Kulturdepartementets oppfølging av NOU 1996: 7
og omhandler arkiv, bibliotek og museum. Men på tross av den sentrale still-
ingen til museene ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, som rår over
75-80 pst. av alt gjenstandsmateriale som er samlet her i landet, er de viten-
skapelige museene ikke integrert i de forslagene som presenteres i meldin-
gen.

Den nye forskningsmeldingen (St.meld. nr 39 (1998-99) «Forskning ved et
tidsskille», drøfter i liten grad universitetsmuseenes stilling. Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen bemerker likevel i sin innstilling til Stortinget
om samme melding: (...) «det er viktig at universitetsmuseenes spesielle situ-
asjon får nødvendig oppmerksomhet i oppfølgingen av forskningsmeldingen,
både når det gjelder arbeidsvilkår og generell plass i «kunnskapsallmennin-
gen» (...) komiteen ber om at dette hensyn blir ivaretatt i det videre arbeid
med ny finansieringsordning for universitetene».

17.3 Aktuelle problemstillinger

De vitenskapelige museene er sentrale kunnskapsressurser både for fagmil-
jøene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene og for andre i sam-
funnet. Deres posisjon og rolle er imidlertid avhengig av vedlikehold av
bygninger og samlinger, samt at det gis mulighet for utvidelse av eksisterende
samlinger. Spørsmålet er om universitetene og de vitenskapelige høgskolene
av politiske myndigheter er gitt et klart nok oppdrag for å kunne forvalte
museene på en tilfredsstillende måte.

Gjennom lov om universiteter og høgskoler er universitetene og de viten-
skapelige høgskolene gitt i oppgave å forvalte museene. Selve oppdraget er
det med andre ord gjort rede for fra de politiske myndighetenes side. Likevel
er oppdragets omfang og hvordan universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene skal forvalte dette oppdraget, i liten grad klargjort. Dette inkluderer
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finansieringen og hvordan museene bør inngå som en integrert del av institus-
jonenes aktiviteter. Hvordan disse spørsmålene besvares, kan gi grunnlag for
en videreutvikling av museenes profil både overfor fagmiljøene ved institus-
jonene og for samfunnet for øvrig. I tillegg kan dette gi føringer på hvilke opp-
gaver som bør prioriteres ved museene - katalogisering og innretting mot
museenes betydning for forskning eller tilgjengelighet og publikumsrettede
aktiviteter. Det må også klargjøres hvilken betydning informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi vil ha for den videre utviklingen av museene ved uni-
versitetene og de vitenskapelige høgskolene.

Situasjonen for museer ved de vitenskapelige høgskolene og univer-
sitetene bør kunne ses i lys av en samlet politikk for norske museer, selv om
ansvaret for museene tilknyttet universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene er lagt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, mens Kul-
turdepartementet ellers har ansvar for utforming av politikk for og tildeling av
midler til norske museer.

17.4 Utvalgets vurderinger og forslag

Museene er kulturinstitusjoner og møtesteder mellom de høgre utdanningsin-
stitusjonene og allmennheten. Mange skoleelever besøker museene årlig, og
formidling skjer gjennom utstillinger og foredrag også til mange andre grup-
per. Men museene har fortsatt ikke helt funnet sin plass innenfor dagens uni-
versiteter og vitenskapelige høgskoler. De er en underutnyttet ressurs for uni-
versitetene og de vitenskapelige høgskolene i en tid da samspillet med sam-
funnet oppleves som stadig viktigere og etterspørselen etter kunnskap øker.

Mange tror at det eneste museene har, er det de kan se i utstillingene.
Man er ikke klar over hvor store samlingene er, og hvilken betydning de har
for den nasjonale og internasjonale forskningsverdenen. Som eksempel fra
Universitetet i Oslos samlinger kan nevnes at Zoologisk museum forvalter
omfattende vitenskapelige objekter fra hele verden, til sammen ca. 2 200 000
objekter. Denne vitenskapelige samlingen er av stor nasjonal og internasjonal
betydning, men er ikke tilgjengelig for publikum. Utstillingssamlingene
omfatter kun ca. 2 000 objekter, dvs. 0,1 pst av Zoologisk museums totale sam-
linger.

For museene er det viktig at arbeidet innenfor «Dokumentasjonsprosjek-
tet» og «Museumsprosjektet» med en digital registrering og tilgjengelig-
gjøring av samlingene blir videreført. Disse dataene skal gjøres allment tilgjen-
gelig på nettet. Dette vil ha en rekke positive konsekvenser og vil være de
største effektiviseringstiltakene ved museene i nyere tid. Det vil lette tilgan-
gen til og muligheten for å systematisere forskningsmateriale, både for for-
skere, studenter og folk som arbeider med materialet på annen måte, og bidra
til en internasjonalisering av samlingene som forskningsmateriale. Slitasjen på
museumsmaterialet vil trolig bli mindre, likeså kanskje behovet for utlån. «Det
digitale museum» vil representere en åpnere tilgang til samlingene. Også i
læringssammenheng, i skoler og ved videre- og etterutdanning er dette res-
surser som bør gjøres mest mulig tilgjenglige.

For noen fagområder, for eksempel innenfor arkeologi, numismatikk og
sosialantropolog/etnografi, er universitetsmuseene de eneste museene (med
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et par unntak for arkeologi). Her finnes også de fremste fagbibliotekene i
disse fagene. Museene er samtidig viktige forskningsinstitusjoner, dels med
basis i egne undersøkelser i felt, dels basert på eksisterende samlingsmateri-
ale. De er nasjonale kompetansesentre, som også spiller rolle når det gjelder
formidling i distriktene, gjennom utlån til utstillinger og formidling på annen
måte. I de arkeologiske samlingene finnes store deler av vår kulturarv fra
forhistorisk tid og middelalder. De etnografiske samlingene kan betraktes
som formidlere av internasjonal kulturforståelse og redskap i arbeidet med å
bryte ned fremmedfrykt og forståelse i forhold til det flerkulturelle samfunnet.

Trolig representerer museene en underutnyttet ressurs i undervisning,
veiledning og forskning. Ofte finnes spesialkompetanse ved museene som
ikke finnes ved instituttene. I budsjettsammenheng, i forhold til departemen-
tet og internt ved institusjonene, er det nødvendig at en kommer fram til klar-
ere resultatmål og kriterier for tildeling av ressurser for museumssektoren, på
tilsvarende måte som en har det i dag for studenter, undervisning og deler av
forskningen. Her er det viktig at en skaper tilstrekkelig forståelse også for den
virksomheten som ikke gir seg uttrykk i utstillinger og besøkstall. Det store
arbeidet som gjelder dokumentasjon og bevaring, er en vesentlig del av
museenes virksomhet.

Det er et generelt inntrykk at museene sliter med plassproblemer og lite
egnede og umoderne lokaler. Noen har riktignok planer om nybygg. I
regjeringens nye museumsmelding er det framlagt en plan for kulturbygg de
nærmeste årene, men den omfatter ikke museene ved universitetene og de
vitenskapelige høgskolene. Det bør foretas en tilsvarende kartlegging og utar-
beidelse av plan for rehabilitering og utbygging av disse museene.

For å skape forståelse for museenes behov og rolle i samfunnet er det vik-
tig at museene settes i stand til å påvirke folks bilde av dem på en positiv måte.
Det er først og fremst i utstillingene møtet mellom museum og publikum
skjer. Museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene har i det
alt vesentlige vært bygd opp omkring faste basisutstillinger. Rom til skiftende
utstillinger har det vært lite av. Derfor har en heller ikke hatt særlig anledning
til å lage de mer spektakulære utstillingene eller hatt plass til å ta imot større
internasjonale utstillinger, det som nettopp skal gjøre et museum til en aktiv
kulturinstitusjon, og ikke bare et statisk museum. Det må med andre ord skaf-
fes plass for større, skiftende utstillinger.

Museene betraktes av mange som støvete fremmedelementer ved de
høgre utdanningsinstitusjonene. I stedet bør de utvikles til å bli institus-
jonenes stolthet og ansikt utad, et sted der de høgre utdanningsinstitusjonene
og samfunn møtes, der forskning blir formidlet, og der folk kan søke
kunnskap og opplevelse. For at dette skal skje, må museene ved univer-
sitetene og de vitenskapelige høgskolene settes i stand til å spille denne rollen
på en profesjonell måte. Det er et stort løft og en stor nasjonal oppgave som
universitetene og de vitenskapelige høgskolene i dag ikke har ressurser til å
klare på egen hånd.

Museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene må også
betraktes ut fra utforming av politikk for norske museer og bevilgninger til
disse rent generelt. Det er her slik at fordelingen av ansvar på to ulike depar-
tementer kan innebær hindringer for en samlet politikk for norske museer.
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Det vil derfor være av sentral betydning for utvikling av en samlet politikk for
norske museer at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kultur-
departementet finner fram til hensiktsmessige samarbeidsformer for en sam-
let museumspolitikk der også de vitenskapelige museene er inkludert.

17.4.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til de vitenskapelige
museene, fremmer utvalget følgende forslag:
– Det bør gjennomføres en utredning om universitetsmuseenes stilling,

særlig i forholdet til andre museer.
– Departementet bør foreta en gjennomgang av ressursbehov for vedlike-

hold av bygninger og samlinger. Museene må få særlige tilskudd som gjør
dem i stand til å investere i utstyr, bygninger og vedlikehold som kan sikre
deres samlinger for ettertiden.

– Det bør i tillegg utformes en særskilt tilskuddsordning for drift av
museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene som sikrer
at oppgavene de er gitt innenfor forskning, bevaring, forvaltning og formi-
dling, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

– Det bør gis midler over statsbudsjettet som sikrer en videreføring av arbei-
det med digitalisering av samlingene til museene ved universitetene og de
vitenskapelige høgskolene.

– Museene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene må ses i lys
av deres posisjon innenfor en samlet politikk for norske museer. Det bør
legges til rette for mer samarbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskn-
ingsdepartementet og Kulturdepartementet på dette området.
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Kapittel 18   
Arbeidslivet, høgre utdanning og livslang læring

18.1 Innledning

Hva slags læringsmodeller bør ligge til grunn for det samlede arbeidet for livs-
lang læring og kompetanseutvikling i samfunnet? Det kan her skilles mellom
to hovedmodeller - læring i arbeid og den tradisjonelle skole/utdanningsmod-
ellen. Disse to er forankret i ulike institusjonelle systemer - arbeidslivet og
utdanningssystemet - med ulike måter å tilegne seg kompetanse, måle
kompetanseoppnåelse, og sikre kvaliteten på kompetansen.

Mye av fokuset når det gjelder kompetanse har tidligere vært rettet mot
utdanningssystemet. Det er nå kommet flere undersøkelser som dokument-
erer at arbeidslivet spiller en viktig rolle, ikke bare som avtaker av den
kompetanse som utvikles og videreformidles av det formelle utdanningssyste-
met, men også som læringsarena. Bedriften som lærested har fått økt opp-
merksomhet.

Det at vi har to hovedmodeller, betyr ikke at livslang læring er et spørsmål
om kompetanseutviklingenten i utdanningsinstitusjoner eller i arbeidslivet.
Trolig er spørsmålet heller om man kan finne frem til et fruktbart blandings-
forhold, der de to hovedmodellene kan supplere hverandre og der man kan
utvikle mer fruktbare former for arbeidsdeling og samhandling mellom utdan-
ningssystemet og arbeidslivet.

Livslang læring har de siste årene fått en større plass i den utdanningspoli-
tiske debatten. Dette henger delvis sammen med Kompetansereformen som
ble initiert av partene i arbeidslivet i samarbeid med myndighetene. Reformen
skal omfatte alle voksne, både i og utenfor arbeidslivet, og ha et bredt og lang-
siktig perspektiv. En viktig forutsetning for gjennomføring av reformen er at
arbeidsgivere, arbeidstakere og det offentlige bidrar konstruktivt i gjennom-
føringsprosessen. Det er av vesentlig betydning her at myndighetene legger
til rette for finansiering, permisjoner, tilgang til utdanningsinstitusjoner med
mer, som gjør det mulig for arbeidstakerne å benytte seg av utdanningstil-
budene fra private og offentlige utdanningsinstitusjoner.

18.2 Arbeidslivet som læringsarena

Flere undersøkelser 351 viser at et flertall av arbeidstakerne mener at læring i
arbeidslivet er den viktigste kilden til kunnskap. Det er små forskjeller i synet
hos de ulike yrkesgruppene når det gjelder dette: «Materialet viser at de aller
fleste arbeidstakere - uansett formelt utdanningsnivå - vurderer det daglige
arbeidet som den viktigste kilden til yrkeskunnskap. Det gjelder både i for-
hold til nåværende arbeid og i forbindelse med søknad om ny jobb. Organisert
opplæring i bedriftene står antakeligvis bare for en svært liten del av den totale

351.Fafo-rapport 212, Opinion/AOF 1998.
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kunnskapsproduksjonen i arbeidslivet. Den viktigste kilden til kunnskap er
praktisk arbeid». 352

I en undersøkelse 353 av 150 NHO-bedrifter med mer enn 20 ansatte ble
bedriftene spurt om hvordan de som er arbeidere, ledere og fagspesialister
har tilegnet seg kunnskap som anses som viktig for å kunne utføre de daglige
arbeidsoppgavene i bedriften. For arbeidere betyr skole lite, det er daglig
praksis som er avgjørende. For fagspesialister og ledere betyr også den
daglige praksisen mest, skole og eksamen betyr mer enn for operatørene,
men mindre enn sosial kompetanse og personlige egenskaper. Når det gjelder
nytilsettinger av arbeidere vektlegger bedriftene praksis og sosial kompet-
anse mest, mens utdanning og sertifikater tillegges mye mindre vekt. For rek-
ruttering av høyere utdannede spesialister er det fortsatt sosial kompetanse
og praksis som betyr mest, men offentlig godkjente eksamen tillegges mer
vekt.

Det er anerkjent både i arbeidslivet og delvis i utdanningssystemet at prak-
tisk arbeidserfaring gir kompetanse som ikke kan oppnås, eller vanskelig kan
oppnås, i det formelle utdanningssystemet. Dette kommer dels til uttrykk ved
at mange utdanninger inneholder mer eller mindre sterke krav til praksis. I
arbeidslivet kommer det til uttrykk vedat relevant arbeidserfaring ofte
kompenserer for mangel av utdanning på høyere nivå.

Begge disse hensyn kan innebære at bedriftene bør få en mer sentral plass
som læringsarena for den enkelte. Dette kan innebære at det oppstår proble-
mer i forhold til kompetanseutvikling for de som står utenfor arbeidslivet, og
for de med rutinepreget arbeid som utfører oppgaver hvor bedriftene primært
kan ha behov for ufaglært arbeidskraft.

Levekårsundersøkelsen fra 1996 viser at 31 pst. av de yrkesaktive har dår-
lige eller svært dårlige muligheter i jobben til å utvikle seg faglig på de
områder de ønsker. Om lag 15 pst. sier at de har svært dårlige eller dårlige
muligheter til å utnytte de ferdigheter og kunnskaper de har fått gjennom
utdanning og arbeid. For noen vil det være nødvendig å få tilbud om læring
uavhengig av deres rolle i arbeidslivet. For andre kan arbeidet i seg selv gi
muligheter for utvikling av kompetanse, og i tillegg gi mulighet for å ta kurs
og utdanninger relatert direkte til arbeidet.

Likevel kan de som fra før har gode muligheter for egen kompetanseut-
vikling gjennom arbeidet likevel ønske seg mulighet til å skaffe seg generell
almen kunnskap som ikke er direkte relatert til de arbeidsoppgavene vedko-
mmende i dag har. Dette gjør at utdanningsinstitusjonene og offentlige myn-
digheter har en viktig oppgave i å ivareta og sikre mulighetene for alle til
videreutvikling av kunnskap og ferdigheter gjennom hele livet.

Arbeidslivet som læringsarena gir større variasjon i læringsbetingelser og
læringsresultat enn bare undervisningsbasert læring. Når læring foregår i
relasjon til ens rolle i arbeidslivet skjer læringen i stor grad som en integrert
del av bedriftenes produksjon, dvs. at virksomhetens omgivelser, struktur,
arbeidsformer og kultur danner en ramme omkring den læringen som finner
sted. Formålet med læring blir produksjon, og ikke utvikling av ny kunnskap
hos den enkelte. Læringsbetingelsene i arbeidslivet blir dermed annerledes

352.Fafo-rapport 212 s 11.
353.Fafo-rapport 245 s. 50
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enn i utdanningssystemet. Dette er noe av problemet når læringsresultatet,
kompetansen, skal sammenliknes eller normeres i forhold til det som oppnås
i skolesystemet. Med unntak av § 20-ordningen for fagbrev, og enkelte forsøk-
sordninger på videregående skoles nivå, er det så langt få muligheter for å få
normert og anerkjent realkompetanse oppnådd gjennom arbeid i forhold til
utdanningssystemet.

I det formelle utdanningssystemet er det etablerte og anerkjente måter å
måle kompetanseoppnåelse som normerte eksamener, et detaljert regelverk i
form av mønster- og fagplaner etc. som skal sikre kvaliteten på læringsproses-
sene, og et sluttresultat i form av offentlig godkjente kompetansebevis som
fagbrev eller vitnemål og som er anerkjente også i arbeidslivet, på tvers av bed-
rifter, bransjer og utdanningsinstitusjoner. I arbeidslivet er det i dag i mindre
grad etablert ordninger for dokumentasjon av den enkeltes kunnskap og fer-
digheter.

Uten at kunnskap og ferdigheter kan dokumenteres og sammenlignes på
måter som kan kommuniseres til arbeidslivet og utdanningssystemet, vil det
være vanskelig å vurdere verdien av den læringen som finner sted i den
enkeltes arbeid. Det er ofte slik at det kun er den bedriften som den enkelte
arbeider i som vet hvilken faktiske realkompetanse vedkommende
arbeidstaker innehar. Selv om arbeidet gir muligheter for utvikling av
kunnskap og ferdigheter, har denne udokumenterte kompetansen således
ofte mindre verdi i det generelle arbeidsmarkedet enn formelt dokumentert
kompetanse

Både i jobber med dårlige læringsmuligheter og i jobber med stort
arbeidspress kan det være riktig å supplere den handlingsrelaterte læringen
med læringssituasjoner som gir rom for fordypning, refleksjon og oversikt.
Erfaringer fra §20-utdanningen viser at klasseromsteori i mange tilfeller kan
fungere som et sted der kandidatene får bedre innsikt i egen praksis og nye
perspektiver på eget arbeid, noe som kan bidra til å forbedre praksis. Det
forutsettes her at yrkesteorien er nært koplet til den praktiske arbeidssituas-
jonen. 354

18.3 Kompetansereformen

18.3.1 Utgangspunktet

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 133 (1995-96) fra kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen fattet Stortinget 29. februar 1996 følgende
enstemmige vedtak:

«Stortinget ber Regjeringa om å leggje fram ei stortingsmelding om ei
livslang læringsreform i løpet av våren 1997. Målet for meldinga bør
vere å skape grunnlag for ein nasjonal handlingsplan for etter- og vi-
dareutdanning og vaksenopplæring. Meldinga bør m.a. vurdere
spørsmål knytte til lovfesta rett til etter- og vidareutdanning, tilretteleg-
ging av utdanningsinstitusjonane, vaksenopplæringsinstitusjonane sin

354.Skule (1994) From skills to organizational practice. Kvalitativ studie av individuell og 
organisatorisk læring som resultat av §20-utdanning. Doktor ingeniøravhandling 1994:83, 
Norges Tekniske Høgskole.
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plass, partane i arbeidslivet si rolle, og finansiering og kostnader ved
ei reform for livslang læring».

Som en oppfølging av Stortingets vedtak nedsatte regjeringen Jagland ved
kongelig resolusjon 27. september 1996 et utvalg (Buer-utvalget) for å utrede
blant annet de spørsmålene Stortinget ønsket belyst. Utvalget var bredt sam-
mensatt og hadde et omfattende mandat. Buer-utvalgets innstilling NOU 1997:
25  Ny kompetanse - Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspoli-
tikkble lagt fram 1. oktober 1997.

St.meld. nr 42 (1997-98)  Kompetansereformenble lagt fram av regjeringen
Bondevik 28. mai 1998. Meldingen bygger bl. a. på NOU 1997: 25  Ny kompet-
anse. Spørsmålet om kompetansereformen ble behandlet av Stortinget 19. jan-
uar 1999 på grunnlag av St.meld. nr. 42 og Innst. S. nr 78 (1998-99).

18.3.2 Forslag rettet mot høgre utdanning

I St.meld. nr. 42 (1998-99) heter det at «Det offentlige utdanningssystemet skal
ha en sentral rolle i å tilby opplæring som imøtekommer kompetansebe-
hovene i arbeidslivet. Dette bør bl. a. skje ved at regelverket for institusjoner
innenfor høgre utdanning mykes opp, og ved at de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene får mulighet til å ta egenbetaling for studieopplegg på
inntil 30 vekttall».

I en tale ved Høgskolen i Vestfold 19. august 1999 sa daværende statsråd
Lilletun at høgskoler og universiteter skal få bestemme mer selv. De skal blant
annet kunne etablere og legge ned studietilbud med størrelse opp til 30 vekt-
tall. Dette ble foreslått i rapporten fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra
høgskoler, universiteter og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
som leverte sin innstilling 9. juli. Arbeidsgruppens forslag er fulgt opp i rund-
skriv f - 86-99 «Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desen-
traliserte studier m.m. - prosedyrer og planarbeid».

I Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998-99) uttrykte Stortinget også ønsker om at
det burde bli enklere for høgre utdanningsinstitusjoner å ta betalt for etter- og
videreutdanning: «Stortinget samtykker i at institusjoner under lov om univer-
siteter og høgskoler kan gis adgang til å ta egenandeler av kursdeltakere for
studier. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gis fullmakt til å gi
nærmere retningslinjer.» Dette ble fulgt opp i Innst. S. nr. 78 (1998-99): «Komi-
teen mener at utdanningstilbud som er særlig rettet mot kompetansebehovet
i bestemte virksomheter, bransjer eller andre oppdragsgivere, som hovedre-
gel skal finansieres av brukerne. Når slike tilbud gjøres tilgjengelig for andre
enn oppdragsgiverne, skal det være anledning til å kreve egenbetaling. Insti-
tusjoner skal også selv kunne utvikle betalte etterutdanningstilbud som det er
behov for i offentlig og privat sektor.» Stortingets merknader er fulgt opp av
departementet i rundskriv F-6-0. Her gir KUF universiteter og statlige høg-
skoler retningslinjer for egenbetaling. Et eget reglement for egenbetaling er
vedlagt rundskrivet.

Det er med andre ord åpnet for økt delegering av myndighet når det
gjelder etablering av fagtilbud og betalingsbaserte utdanninger ved de statlige
høgre utdanningsinstitusjonene. Dette kan ses i sammenheng med forslag i
NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet. Det ble her fremmet
forslag om at de høgre utdanningsinstitusjonene skal ha mulighet til å etablere



NOU 2000: 14
Kapittel 18 Frihet med ansvar 559
aksjeselskap for derved å bli bedre i stand til å tilby oppdragsbasert utdanning
og forskning.

I NOU 1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanningble det foreslått
endringer i regelverket for søkning til høgre utdanning som ville gi adgang til
universiteter og høgskoler for nye grupper studiesøkere. I Innst. S. nr. 78
(1998- 99) ba Stortinget regjeringen etablere et system som gir voksne rett til
å dokumentere sin realkompetanse uten å gå veien om tradisjonelle ordninger
for opptak til høgre utdanning. Dette er fulgt opp av departementet, som vist i
pressemelding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
01.02.2000, gjennom forslag om lovendring som åpner for å utvide mulighet-
ene for opptak til høgre utdanning. Det vil bli foreslått at søkere over 25 år uten
videregående opplæring skal kunne komme inn på et studium ved univer-
siteter eller høgskoler dersom deres realkompetanse blir vurdert og godkjent.
Regjeringen vil legge fram forslag til lovendring i løpet av våren 2000.

Departementet har også gitt anledning til en forsøksordning ved Univer-
sitetet i Tromsø med opptak av personer over 30 år uten studiekompetanse til
spesifikke videreutdanningsstudier. Så langt er det registrert over 40 stu-
denter som fyller disse kravene. Det kan synes som om ordningen her fanger
opp studenter med både bred yrkespraksis og livserfaring, og at nye student-
grupper rekrutteres fra utkant- Norge.

I NOU 1999:17 ble det også foreslått at kompetanse ervervet gjennom
arbeidslivet kunne gi grunnlag for avkorting av studieløp ved høgre utdan-
ningsinstitusjoner. I tilknytning til behandlingen av interpellasjon fra storting-
srepresentanten Rolf Reikvam til kirke-, utdannings- og forskningsministeren
1. februar 2000 ble det gjort følgende vedtak av Stortinget: «Stortinget ber
Regjeringen om snarest å utarbeide og iverksette retningslinjer for et forko-
rtet utdanningsløp basert på videregående skole og realkompetanse for ufa-
glærte lærere og lærer-/skoleassistenter. Utdanningsløpet skal lede fram til
eksamen som gir formell kompetanse som faglært lærer. Det skal gis
mulighet for å ta utdanningen som deltidsstudium, ved siden av jobb.»

18.3.3 Muligheter for etter- og videreutdanning

I tillegg til endringer i opptaksordninger til høgre utdanning vil de nye grup-
pene være avhengige av finansieringsordninger og permisjonsordninger for
de som allerede er i arbeid, samt kontakt mellom arbeidsmarkedsetaten og
utdanningsinstitusjonene for de som har behov for å kvalifisere seg for nye
roller i arbeidslivet.

En arbeidsgruppe ledet av arbeidsdirektør Ted Hanisch har drøftet
spørsmål om arbeidsmarkedsetatens rolle i kompetansereformen. Gruppen
oversendte sin rapport til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5.
november 1998. Gruppen mente at Arbeidsmarkedsetaten bør kunne komme
med fire vesentlige bidrag til å operasjonalisere kompetansereformen: infor-
masjon og veiledning av arbeidsgivere som skal styrke de ansattes kompet-
anse og arbeidstakere som søker etterutdanning, bistå arbeidsgivere i planleg-
ging og gjenomføring av etterutdanning og dekke vikarbehov i kjølvannet av
reformen.

Dette ble fulgt opp i brev av 10.04.99 fra Statsministeren til partene i
arbeidslivet: «Arbeidsmarkedsetaten vil i samarbeid med organisasjonene i
arbeidslivet utarbeide felles informasjon om den bistand etaten kan yte over-
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for arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere for å realisere kompet-
ansereformen.» Videre har Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjort
det mulig for arbeidsmarkedsetaten å godkjenne at arbeidsledige får økono-
misk støtte til å delta på arbeidsmarkedsopplæring (AMO) som gir vekttall på
høgskolenivå. Det er langtidsledige over 30 år som kan få slik støtte. 355

For personer som allerede er i arbeid, vil det være av betydning at de får
rett til permisjon for utdanning og finansiering under studietid. I St.meld. nr.
42 (1997-98) gav regjeringen uttrykk for at de vil fremme forslag til lov som
innebærer at det gis individuell rett til utdanningspermisjon. Stortinget ba i sin
behandling av meldingen om at regjeringen legger frem et lovforslag om indi-
viduell rett til utdanningspermisjon (Innst. S. nr. 78, 1998-99).

Det ble i den forbindelse nedsatt et utvalg, ledet av Tarjei Thorkildsen,
som leverte sin innstilling 7. desember 1998. Utvalget foreslo at arbeidstakere
som har vært i arbeidslivet i minst 3 år, og som har vært ansatt hos arbeidsgiv-
eren de siste 2 år, skal ha rett til permisjon i inntil 3 år for å delta i organiserte
utdanningstilbud som gir dokumentert kompetanse. Utdanning ut over
grunnskole eller videregående opplærings nivå må være yrkesrelatert for å gi
rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarked-
srelevant etter- og videreutdanning. Likevel kan utdanningspermisjon ikke
kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av
drift og personaldisponeringer.

Forslagene ble fulgt opp av regjeringen i Ot.prp. nr. 68 (1998-99) Om lov
om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Regjeringens forslag er i hovedsak lik det forslaget som ble lagt fram av
Thorkildsen-utvalget i NOU 1998: 20. I Innst. O. nr. 7 (1999-2000) slutter komi-
teen seg i hovedsak til forslagene i proposisjonen, men går inn for at
arbeidstakere skal ha rett til heltids- eller deltidspermisjon. Lovendringen om
rett til utdanningspermisjon ble vedtatt i Stortinget i november 1999. Loven vil
tre fra 1. januar 2001.

Når det gjelder finansiering av livsopphold under etter- og videreutdan-
ning, gav Regjeringen i St.meld. nr. 42 (1997-98) uttrykk for at de generelle
reglene i utdanningsfinansieringsordningen ville bli gjennomgått med sikte på
å tilpasse disse bedre til kompetanseoppbygging for voksne.

I den forbindelse ble det nedsatt et utvalg ledet av Inger Johanne Pettersen
som leverte sin innstilling til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
23. november 1998. Utvalgets forslag var blant annet å endre Lånekassens
avkortingsregler og størrelsen på fribeløpet. Utvalget var delt i synet på hvor
stort fribeløpet burde være og fradragsprosenten for inntekt ut over fribeløpet.
Utvalget var også delt i synet på reglene for forsørgertillegg.

Utvalgets arbeid ble fulgt opp i brev av 10.04.99 fra Statsministeren til
partene i arbeidslivet. Det ble her gitt uttrykk for at regjeringen ville foreslå
endringer i Lånekassens regler som gjør at ordningene tilpasses bedre til vok-
snes behov. I brevet ble det sagt at regjeringen var innstilt på å foreslå en ves-
entlig økning av grensen for avkorting, sik at forholdene legges bedre til rette
for å kombinere støtte fra Lånekassen og bidrag fra arbeidsgiver til livsop-
phold under etter- og videreutdanning.

355.Pressemelding fra AAD nr. 6/2000 20.01.2000.
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Brevet ble sendt samtidig som Aamodt- utvalget arbeidet med utdannings-
finansieringen i Lånekassen i lys av de utfordringene støttesystemet er stilt
overfor. I utvalgets innstilling NOU 1999: 33  Nyttige lærepenger er det foreslått
bl. a. bedre tilpasning av utdanningsstøtten til læring som livslang prosess. I
statsbudsjettet for 2000 er det satt av 90 mill. kroner til å dekke bevilgningsbe-
hov som er knyttet til regelendringer i Lånekassen, blant annet. for å til-
rettelegge finansieringssystemet for voksne studenter. Regelendringene
innebærer at det beløpet studenter kan tjene uten at stipendet fra Lånekassen
blir redusert, heves fra 3 550 til 5 000 kroner i måneden. Det blir også høyere
grense for behovsprøving av forsørgertillegget for barn mot ektefelles/sam-
boers inntekt. Endringene skal gjelde fra høsten 2000.

I St.meld. nr. 42 (1997-98) ble finansieringsspørsmål også berørt ut fra den
skattemessige behandlingen av arbeidsgiverfinansiert utdanning der en blant
annet vil legge vekt på at disse skal være klare, forutsigbare og enkle å prak-
tisere. Det vil også bli lagt vekt på at skattereglene ikke skal være til unødig
hinder for at arbeidsgiver finansierer utdanningen. Dette ble fulgt opp i
Ot.prp. nr. 1 (1998-99), der det ble foreslått endring i skattelovens § 42 første
ledd. Forslaget går ut på at helt eller delvis fri utdanning i arbeidsforhold skal
være skattefri etter nærmere regler gitt av departementet. I Innst.O. Nr. 16
(1998-99) sluttet finanskomiteens flertall seg til regjeringens forslag. Loven-
dringen ble vedtatt 18. desember 1998 med virkning fra 1999.

I samsvar med dette utformet Finansdepartementet ny forskrift om skatte-
fritak for fri utdanning i arbeidsforhold. Forskriften har virkning fra og med
inntektsåret 1999.

I brev fra Statsminister Bondevik til LO og NHO i forbindelse med meklin-
gen i april 1999 ble det lovet at regjeringen i samarbeid med partene i
arbeidslivet ville arbeide videre med en særskilt finansieringsordning for liv-
sopphold under utdanning for arbeidstakere født før 1978.

18.3.4 Institusjonenes tilpasninger

Et sentralt virkemiddel for institusjonenes tilbud av etter- og videreutdanning
er etablering av en sentral enhet som gir oversikt over slike tilbud. I St.meld.
nr. 42 (1997-98) ble det derfor foreslått at en sentral instans skal ha ansvar for
å legge forholdene til rette for at informasjon om utdanningsmuligheter blir
lett tilgjengelig.

For å imøtekomme denne utfordringen tok de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene i 1999 initiativ til et samarbeid med partene i arbeidslivet
for å etablere en møteplass og et nettverk for arbeidslivsrelatert høgre utdan-
ning og kompetansebygging. Nettverket er nå kalt Norgesuniversitetet, og
ledes av et interimsstyre fram til endelig etablering. Norgesuniversitetet skal
være en Internett-basert database over arbeidslivsrelaterte etter- og videre
utdanningstilbud på høgre nivå ved norske universiteter og høgskoler. De pri-
vate høgre utdanningsinstitusjonene kan også delta i dette samarbeidet. Til
databasen vil det også bli knyttet et «kurstorg» hvor private og offentlige virk-
somheter kan melde konkrete behov og kontakt kan etableres med mulige
utdanningstilbydere.

KUF til disposisjon 1 mill kroner i 1999 i brev 19.05.99 til «Norgesuniver-
sitetet» (Universitetsrådet og Høgskolerådet) for å utvikle et databasesystem
som skal fungere som en møteplass mellom høgre utdanning og arbeidslivet.
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I brev fra KUF av 28.09.99 ble det videre gitt tilsagn om 5,3 mill kroner til
utviklingskostnader for ferdigstillelse av databasen i 2000. Midlene vil bli øre-
merket bevilgningen til institusjonene.

I St.meld. nr. 42 (1997-98) blir det fremhevet som et viktig element i refor-
men å utvikle opplæringstilbud som utnytter de store mulighetene som ligger
i arbeidsplassen som læringsarena. Dette kan blant annet gjøres ved å etablere
utviklingsprogrammer og finansieringsordninger for å stimulere til økt bruk
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i opplæringen og til videreut-
vikling av nye fleksible og brukertilpassede undervisningstilbud, voksenpeda-
gogiske metoder og mediapedagogikk.

I stortingskomiteens behandling (Innst.S. nr. 78 (1998-99) ble viktigheten
av at dette blir gjort understreket. Flertallet mente departementet burde sette
av ressurser som støtter utvikling og implementering av fjernundervisningstil-
bud ved de offentlige institusjonene, og at SOFF må spille en viktig rolle i dette
arbeidet. Flertallet ba Regjeringen etablere en ordning med økonomisk støtte
til utvikling av nettbasert læring. Som oppfølging av dette ble det i statsbuds-
jettet for 2000 satt av 10 mill. kroner til utvikling av undervisningsmodeller i
videregående opplæring tilpasset voksnes behov. For 2000 er det bevilget
totalt 12 mill. kroner til SOFF. Midlene skal brukes både til utvikling av fjer-
nundervisningstiltak i høgre utdanning og til styrets og sekretariatets arbeid.
Det er videre satt av 7 mill. kroner til et «Bedriftsuniversitet» knyttet til utdan-
nings- og forskningsvirksomhet på Fornebu. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom Universitetet i Oslo, NTNU og SINTEF for å tilby bedriftsrettet etter-
og videreutdanning.

18.4 Nettverk for kompetansereformen

Det er etablert mange uformelle og formelle nettverk mellom organisasjoner,
bedrifter, utdanningstilbydere, lokale myndigheter og sentrale myndigheter i
forbindelse med kompetansereformen. Dette er viktige nettverk, også fordi
det her blir skapt allianser som kan gi grunnlag for utvikling av utdanningstil-
bud og -former som er godt tilpasset behovene til de enkelte, deres arbeidsgi-
vere og organisasjoner. Slike nettverk er også viktig for politikkutvikling og
utforming av rammebetingelser for kompetansereformen. I den forbindelse
oppnevnte Regjeringen 21. mai 1999 et Forum for kompetanseutvikling. Delt-
agere her er representanter fra arbeidslivets organisasjoner, Regjeringen og
tilbydere av utdanning. Forumets mandat er blant annet å:
– være en arena hvor politiske myndigheter, partene i arbeidslivet og utdan-

ningstilbyderne drøfter både faglige og politiske spørsmål i tilknytning til
kompetanseutvikling.

– drøfte muligheter og hindringer for økt kompetanseutvikling.

Forumet skal normalt møtes to ganger i året og ledes av Kirke-, utdannings-
og forskningsministeren.

Læring via internett vokser frem og gir muligheter for fleksible studier
som representerer noe helt nytt innenfor læring og spredning av informasjon
om utdanningstilbud. Utdanning kan i større grad tas uavhengig av tid og sted,
og muligheten for å nå studiesøkere med informasjon blir langt enklere.
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Utviklingen av multimedia baserte læringsmidler sammen med stadig større
kapasitet i overføring av data må forventes å akselere denne utviklingen.
Utviklingen av nettverksteknologien vil med andre ord gi nye kommunikas-
jonsformer som kan utfordre campus- tankegangen. Opplæring på
arbeidsplassen ved bruk av IKT åpner også for nye pedagogiske muligheter.
En ny læringssituasjon basert på en informasjons- og kommunikasjonste-
knologi vi nå ser konturene av kan bli en stor utfordring for universiteter og
høgskoler.

18.5 Kompetansereformen ved de høgre utdanningsinstitusjonene

Videregående opplæring har etter innføring av Reform 94 endret karakter.
Nær hele ungdomskullet tar nå videregående opplæring. Halvparten av ung-
domskullene gjennomfører yrkesfaglige studieretninger, og en tredjedel av
ungdomskullene avslutter videregående opplæring i arbeidslivet med å
avlegge fagprøve.

Den økende endringstakten i samfunnet særlig når det gjelder den teknol-
ogiske utvikling, gir et stadig større behov for faglig oppdatering av
arbeidstakerene. Praktisk læring i arbeid må suppleres med teoretisk læring.
Arbeidslivet blir en stadig større etterspørrer av utdanningstilbud på alle
nivåer, også etter høgre utdanning. Men den kunnskap som arbeidstakerne
etterspør, må både struktureres og formidles på annen måte enn det som til-
bys i det formelle utdanningssystemet.

På 1990-tallet utgjorde personer over 24 år om lag 30 pst. av totalt antall
søkere til høgre utdanning. Nye krav fra blant annet arbeidslivet kan føre til at
denne andelen øker. Utviklingen vil også være avhengig av om institusjonene
makter å tilpasse seg ønsker fra personer som ønsker andre typer kurs og
utdanninger enn det som ordinært tilbys ved de høgre utdanningsinstitus-
jonene. Dette er flere steder omtalt som utfordringen til institusjonene innen-
for høgre utdanning fra etter- og videreutdanningsreformen. I forbindelse
med NOU 1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanning ble det utført en interv-
juundersøkelse om personers ønsker om å ta kurs og utdanninger ved insti-
tusjoner innenfor høgre utdanning. Dataene fra undersøkelsen gir mulighet til
å drøfte hvor mange som ønsker en eller annen form for høgre utdanning, og
deres grunner for dette.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 18.1 viser at en stor andel av befolkningen over 25 år ønsker en eller
annen form for utdanningskurs, men at det er betydelige forskjeller mellom de
to yngste aldersgruppene og den eldste. Det er også små forskjeller mellom
kvinner og menn, med unntak for den eldste aldersgruppen. Grunnen til for-
skjeller mellom yngre og eldre er antagelig at de som er i slutten av yrkeskar-
rieren ikke i samme grad betrakter kurs eller utdanning som relevant for sitt
videre yrkesløp. I en undersøkelse av norske bedrifters kompetansebehov
heter det at bedriftene vurderer behovet for kompetanseutvikling som klart
mest viktig blant aldersgruppene 20-29 år og 30-39 år. 356 I undersøkelsen
pekes det på at dette kan ha grunnlag i at eldre arbeidstakere har lang erfar-
ing, og muligens vil ha mindre utbytte av kurs og utdanning. I tillegg pekes det
på at bedriftene vil ønske å investere i arbeidskraft som de kan nyttiggjøre seg
lengst, det vil si de yngre arbeidstakerne. Dette underbygger at behovet for
kompetanseutvikling for videre yrkesløp er større for de yngre aldersgrup-
pene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 18.2 framkommer at det er forskjeller mellom de som har og ikke
har høgre utdanning når det gjelder ønsker om å ta utdanningskurs. Det er en

Tabell 18.1: Antall personer (i pst.) som ønsker utdanningskurs i 1999

Alder Ja Nei Vet ikke

25-30 år Menn 89,1 10,9 0

25-30 år Kvinner 88,9 11,1 0

31-43 år Menn 88,5 11,1 0,5

31-43 år Kvinner 87,4 12,1 0,5

44-67 år Menn 58,3 41,7 0

44-67 år Kvinner 48,5 51,5 0

Menn 25-67 år 74,1 25,8 0,2

Kvinner 25-67 år 67,3 32,5 0,2

356.Nordhaug, Gooderham m.fl. (1996): Kompetanseutvikling i næringslivet, Cappelen aka-
demisk forlag.

Tabell 18.2: Antall personer over 24 år (i pst.) som ønsker utdanningskurs ut fra om de tidligere
har høgre utdanning

Ja Nei Vet ikke Antall svar

Menn uten høgre utdanning 70,9 28,9 0,2 471

Kvinner uten høgre utdannin 61,1 38,7 0,2 445

Menn med høgre utdanning 85,2 14,8 0 122

Kvinner med høgre utdanning 86,8 13,2 0 129
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større andel blant de som fra før har høgre utdanning som ønsker å ta en eller
annen form for utdanningskurs, sammenlignet med de som fra før ikke har
slik utdanning. Dette kan ha sammenheng med at de som har høgre utdan-
ning fra før i større grad har kunnskap om verdien av slik utdanning, at de selv
setter pris på å søke kunnskap og egenutvikling gjennom formaliserte under-
visningsopplegg og at de har arbeid hvor utdanning er særlig relevant for
uttelling i yrkeslivet. Det framkommer også at det forskjeller mellom kvinner
og menn blant de som ikke har høgre utdanning når det gjelder ønsker om å
ta utdanningskurs.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 18.3 inkluderer kun de som har svart bekreftende på at de ønsker å
ta en eller annen form for utdanningskurs. Av disse ønsker noe mer enn halv-
parten, om lag 60 pst., å ta slike kurs ved institusjoner innenfor høgre utdan-
ning. Andelen som ønsker å ta kurs eller utdanning ved slike institusjoner er
størst for den yngste aldersgruppen. Det er bare små forskjeller mellom kvin-
ner og menn i de ulike aldersgruppene. Hvis tabell 18.1 og 18.3 betraktes i
sammenheng, innebærer dette at omlag 40 pst. av befolkningen mellom 25 og
67 år ønsker å ta kurs ved universiteter og høgskoler. Dette er imidlertid vage
svar, i og med at man ikke stiller spørsmål ved hvilke planer den enkelte har
når det gjelder slike kurs, eller hva som motiverer den enkelte for å ta slike
kurs.

Tabell 18.3: Antall personer (i pst.) som ønsker kurs på høgskole-/universitetsnivå 1999

Alder Ja Nei Vet ikke Antall svar

Menn 25-30 år 66,7 32,2 1,1 90

Kvinner 25-30 år 72,2 27,8 0 72

Menn 31-43 år 66,7 33,3 0 192

Kvinner 31-43 år 64,7 34,7 0,6 173

Menn 44-67 år 52,9 46,5 0,6 172

Kvinner 44-67 år 49,3 50 0,7 148

Menn 25-67 år 61,5 38,1 0,4 454

Kvinner 25-67 år 60,3 39,2 0,5 393
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1Dette er kurs under 10 vekttall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 18.4 inneholder bare svar fra de som har bekreftet at de ønsker kurs
eller utdanning ved institusjoner innenfor høgre utdanning. Blant disse er det
et klart flertall som ønsker kortere kurs innenfor høgre utdanning. Om lag 40
pst. av disse ønsker å ta ordinære studieløp ved institusjonene. Det er en noe
større prosentandel kvinner enn menn som ønsker å ta lengre og ordinære
studieløp. Hvis en betrakter tabell 18.1, 18.3 og 18.4 i sammenheng finner en
at om lag 15 pst. av befolkningen kan tenke seg å ta ordinære studier ved insti-
tusjoner innenfor høgre utdanning. I NOU 1999: 17 vises det at tallet er om lag
10 pst. for de som fra før av ikke har generell studiekompetanse. Dette
innebærer at det er forskjeller mellom de deler av befolkningen som har og
ikke har fullført videregående opplæring når det gjelder dette.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 18.4: Hva slag utdanning og kurs den enkelte ønsker innenfor høgre utdanning, i pst.
1999. Personer over 24 år

Kurstype Ja Nei Vet ikke

Menn, ønsker kortere kurs 1 82,5 17,2 0,30

Kvinner, ønsker kortere kurs 77,3 22,0 0,7

Menn, ønsker grunnfag 33,1 66,6 0,3

Kvinner, ønsker grunnfag 56,8 43,2 0

Menn, ønsker mellomfag 35,3 64,7 0

Kvinner, ønsker mellomfag 42,1 56,8 1,1

Menn, ønsker hovedfag 35,0 64,7 0,3

Kvinner, ønsker hovedfag 40,3 58,6 1,1

Tabell 18.5: Grunner til å ta utdanning og kurs. Tall i pst. 1999. Personer over 24 år

Ja Nei Vet ikke

Menn, pålagt av arbeidsgiver 58,0 42,0 0

Kvinner, pålagt av arbeidsgiver 49,8 50,2 0

Menn, avansere yrkesmessig 75,4 24,2 0,4

Kvinner, avansere yrkesmessig 81,4 18,4 0,2

Menn, avansere lønnsmessig 77,9 21,9 0,2

Kvinner, avansere lønnsmessig 82,0 18,0 0

Menn, ønsker om ny jobb 36,3 63,1 0,6

Kvinner, ønsker om ny jobb 48,6 51,1 0,2

Menn, interesse for et spesielt kurs 82,3 17,5 0,2

Kvinner, interesse for et spesielt kurs 87,3 12,3 0,5
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Tabell 18.5 viser at det er en rekke grunner knyttet til arbeidssituasjonen
som gjør at den enkelte vil ønske å ta utdanning eller kurs. Det er en noe
større prosentandel kvinner enn menn som begrunner ønsker om utdanning-
skurs ut fra endringer i lønns- og tilsettingsforhold. Det er en noe større
prosentandel menn enn kvinner som begrunner utdanningskurs ut fra pålegg
gitt av arbeidsgiver. Om lag like mange begrunner imidlertid ønsket om å ta
utdanning og kurs ut fra personlig interesse som ut fra grunner knyttet til situ-
asjon i arbeidslivet. Betydningen av koblingen til arbeidslivet blir muligens
tydeligere når man ser på hvordan den enkelte ser for seg finansiering av
utdanning og kurs.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 18.6 framkommer tydelig at muligheten for å få finansiering er vik-
tig for at den enkelte skal kunne velge å ta kurs eller utdanning. Det kan synes
som om finansiering har noe større betydning for menn enn for kvinner.
Tabell 18.7 viser videre at de som svarer at finansiering har stor betydning
også har interesse av å ta kurs eller utdanning. De som tillegger finansiering
mindre vekt, ønsker heller ikke kurs eller utdanning. Dette kan tolkes som at
finansiering spiller minst rolle for de som ikke ønsker å ta kurs eller utdan-
ning, mens finansiering spiller en stor rolle for de som ønsker det.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De fleste av de som ble spurt mente at arbeidsgiveren burde betale for
etter- og videreutdanning. Det er her enkelte forskjeller mellom kvinner og
menn. En større prosentandel blant menn enn blant kvinner ønsker at arbeids-
giveren skal finansiere slik utdanning. En større prosentandel ønsker at det
skal være offentlige finansieringskilder somLånekassen, tildeling av
prosentandel av lønn under utdanning og finansiering gjennom trygdesyste-

Tabell 18.6: Betydningen av finansiering for å ta utdanning og kurs, i pst. 1999. Personer over
24 år

Stor betydning Noe betydning Liten betydn-
ing

Ingen betydn-
ing

Vet ikke

Menn 44,2 25,9 11,9 17,9 0,1

Kvinner 37,4 30,8 11,4 20,0 0,3

Tabell 18.7: Betydningen av finansiering ut fra ønsker om å ta utdanning og kurs. Tall i pst.
1999. Personer over 24 år

Ønsker kurs/utdan-
ning

Stor betydn-
ing

Noe betydn-
ing

Liten betydn-
ing

Ingen betydn-
ing

Vet ikke

Ja 89,6 85,8 59,2 20,6 0

Nei 10,2 13,8 40,8 79,4 100

Vet ikke 0,2 0,3 0 0 0

Antall svar 491 318 142 243 3
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met. Det kan noteres at færre mener Statens lånekasse for utdanning bør fin-
ansiere slik utdanning enn de som mener dette bør betales av trygdemidler.
Dette kan tyde på at de fleste også ser etter- og videreutdanning i nær sam-
menheng med den rolle den enkelte har i arbeidslivet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

18.6 Utvalgets vurderinger og forslag

Bedre kontakt mellom høgre utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet
De høgre utdanningsinstitusjonene vil ha en sentral rolle for de som ønsker å
utvikle sin kompetanse gjennom livsløpet. De høgre utdanningsinstitusjonene
fyller også her en viktig samfunnsmessig rolle ved at de kan tilby utdanning
og kurs den enkelte ellers ikke vil finne i arbeidslivet, særlig ut fra den faglige
kompetansen til institusjonene som gjør at de kan tilby både en bredde av til-
bud og tilbud hvor den enkelte kan bli gitt mulighet å trenge dypt inn i
forståelse av eget arbeidsområde eller nye fagfelt.

Tabell 18.2 viser at det er personer som har tatt høgre utdanning tidligere
som er mest motivert til å ta kurs og utdanninger ved universiteter og høg-
skoler. Tabell 18.3 viser at eldre i mindre grad enn andre ønsker ta slike utdan-
ninger. Det er dermed forskjeller i interessen for utdanninger og kurs ved uni-
versiteter og høgskoler. Dette kan gi grunnlag for sosiale skjevheter ved vek-
tlegging av livslang læring gjennom det formelle utdanningssystemet. Det er
mulig dette kan motvirkes ved å sørge for at arbeidslivet får en mer sentral
rolle for den enkeltes læring, blant annet ved innføring av ordninger for å
dokumentere den kompetanse som erverves i arbeidslivet. En måte dette kan
gjøres på er ved at det etableres så gode dokumentasjonsordninger for doku-
mentasjon av realkompetanse oppnådd i arbeidslivet at realkompetansen kan
bli tillagt verdi også ved de høgre utdanningsinstitusjonene. Dette vil kunne
styrkes dersom de høgre utdanningsinstitusjonene i større grad utformer
læringstilbud som kan tilbys den enkelte i nær tilknytning til arbeidsopp-

Tabell 18.8: Ønsket finansieringskilde, i pst.

Kvinner Menn

Vil dekke finansieringen selv 9,2 10,8

Finansieringen dekkes av arbeidsgiveren 41,7 54,5

Finansieringen dekkes av statens lånekasse 7,8 6,5

Finansieringen dekkes av fagorganisasjon 2,8 2,9

Ha lønn/ prosentandel av lønn under utdannin 19,6 15,6

Motta trygd / attføringsmidler under utdanning 7,8 3,8

Finansiering under arbeidsledighet over  trygd 4,9 2,3

Familien dekker finansiering 1,1 0,3

Annet 3,9 2,5

Vet ikke 1,1 0,9

Total 100 100
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gavene til den enkelte arbeidstaker ute i bedriftene. På denne måten kan de
høgre utdanningsinstitusjonene i større grad enn i dag komme den enkelte i
møte. Dette krever imidlertid utdanningstilbud som er tilpasset den sosiale og
kunnskapsmessige situasjonen den enkelte arbeidstaker møter i arbeidslivet.
Det er mulig at universiteter og høgskoler her har behov for spesielle ord-
ninger som gjør at de i større grad satser på utvikling av slike utdanningstil-
bud. Det bør derfor settes av midler til et pedagogisk utviklingsprogram ved
høgre utdanningsinstitusjoner som særlig er knyttet til arbeidsplassen som
læringsarena. Partene i arbeidslivet har lang erfaring i opplæring og utdan-
ning på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at dette utviklingsprogrammet
utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet.

En satsning på livslang læring gjør at institusjonene i større grad bør følge
opp kandidater som forlater institusjonene. Institusjonene bør i større grad
betrakte sine utdanninger som grunnlag for en livslang læringsprosess som
involverer både dem selv og kandidater som har fullført sin grunnutdanning.
Som tabell 18.2 viser er det stor interesse blant de som har fullført høgre
utdanning for å supplere denne med videre kurs og utdanninger ved univer-
siteter og høgskoler. Institusjonene bør søke å imøtekomme ønsker om slike
utdanninger og kurs, for på denne måten bidra til en videreutvikling av den
enkeltes kompetanse gjennom hele livsløpet. Kontakten mellom institus-
jonene og de enkelte kan skje gjennom formilding av kurstilbud, invitasjoner
til seminarer eller etablering av sammenslutninger for kandidater som en
finner i andre land i form av «alumni».

Adgang til høgre utdanning
I NOU 1999:17 Realkompetanse i høgre utdanning foreslo utvalget et system
for dokumentasjon av den enkeltes kompetanse som kunne gi grunnlag for
adgang til høgre utdanning for de som ikke har generell studiekompetanse.
Utvalget ser det som gunstig at Regjeringen nå vil legge fram forslag som er i
tråd med utvalgets forslag i NOU 1999: 17 på dette området. I tillegg mener
utvalget at forslaget i NOU 1999: 17 om avkorting av studielengde ut fra den
enkeltes realkompetanse bør ses i sammenheng med en dokumentasjonsord-
ning for realkompetanse når Stortinget behandler dette våren 2000

Utvalgets medlem Sven Erik Skønberg viser til erfaringene fra Open Univer-
sity (OU) i England. OU stiller ikke formelle krav til å bli opptatt som student.
Erfaringene viser etter dette utvalgsmedlemmets mening entydig at motivas-
jon er mer avgjørende for studieresultatet enn formell studiekompetanse.
Dette utvalgsmedlemmet har særlig merket seg at den største gruppen uten
formell studiekompetanse ved OU er kvinner med omsorgsansvar, og at det
bortsett fra de første månedene av studiet ikke er signifikante forskjeller mel-
lom studentgrupper med og uten formell studiekompetanse i forhold til
avlagte eksamener og sluttresultat. En rekke studenter som i utgangspunktet
ikke har formell studiekompetanse er ført frem til nivåer som tilsvarer hoved-
fag og doktorgrad. I Norge nektes grupper med tilsvarende bakgrunn
muligheten til å studere. Dette utvalgsmedlemmet mener derfor at det både ut
fra individuelle behov og ut fra samfunnsøkonomiske betraktninger bør åpnes
for tilsvarende ordninger i Norge. Dette kan etter dette utvalgsmedlemmets
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oppfatning skje ved at det etableres en prøveordning med fritt opptak ved
enkelte av de høgre utdanningsinstitusjonene.

Forslagene i NOU 1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanning har som
utgangspunkt at den enkelte institusjon selv skal kunne godkjenne opptak på
grunnlag av realkompetanse og avkorting av utdanning på grunnlag av realko-
mpetanse. I utvalgets innstilling NOU 1999: 17 heter det at Samordna opptak
kan bistå institusjonene når det gjelder opptak på grunnlag av realkompet-
anse. Utvalget ser dette som et viktig tiltak for å få en tilpasning mellom den
kompetanseutvikling den enkelte har i tilknytning til arbeidslivet, og som den
enkelte har rett til å få dokumentert etter Lov om voksenopplæring, og det
bidrag de høgre utdanningsinstitusjonene her kan gi.

Institusjonenes bidrag
De høgre utdanningsinstitusjonene vil få økt betydning i et samfunn hvor
utdanning blir betraktet som livslang læring. For de statlige høgre utdan-
ningsinstitusjonene forutsetter dette både rammebetingelser som gjør at de
kan bidra med linje på andre når det gjelder utforming av kurs og utdanninger,
og tilbud av disse til personer i arbeidslivet eller personer som på annen måte
søker utdanning utenfor de tradisjonelle utdanningsveiene.

Regjeringen har her gitt et viktig bidrag gjennom utarbeiding av nye for-
skrifter for godkjenning av utdanninger. Det åpnes her for at de statlige insti-
tusjonene kan etablere utdanningstilbud på inntil 30 vekttall uten å gå veien
om godkjenning i departementet. Dette gir institusjonene større grad av
muligheter enn tidligere til å utforme kurstilbud til personer som søker kort-
ere utdanninger. Som vist til i kapittel 18.4 er det nettopp slike kortere utdan-
ninger som er særlig attraktive for de som søker etter- og videreutdanning ved
de høgre utdanningsinstitusjonene.

Det er forutsatt at de statlige institusjonenes bidrag i kompetanserefor-
men ikke skal komme på bekostning av midler til de ordinære utdanningene
som institusjonene gir. Det er med andre ord forutsatt at dette skal være
utdanninger og kurs som institusjonene skal få inntekter til via den enkelte,
dens arbeidsgiver eller gjennom særskilte bevilgninger fra myndighetene.

I NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet foreslo utvalget at
institusjonene burde få muligheter til å etablere aksjeselskap eller statsforetak
for på denne måten få samme rammebetingelser som private aktører når det
gjaldt tilbud av blant annet oppdragsutdanning. Den nåværende organiserin-
gen av de statlige høgre utdanningsinstitusjonene gjør det problematisk for
institusjonene å operere i markeder for kompetanseutvikling. Til dette trengs
et rammeverk som blant annet gjør det mulig for institusjonene å beholde
inntektene, gi ekstra belønninger for ekstra innsats og til å investere midler i
etablering av nye tilbud mv.

De endringer i organiseringen av statlige høgre utdanningsinstitusjoner
som foreslås i kapittel 11, kan innebære at institusjonene innenfor egne ram-
mer lettere kan tilby oppdragsvirksomhet. Likevel innebærer ikke dette at
behovet for å holde oppdragsvirksomhet atskilt fra primæraktivitetene ikke vil
være tilstede. Det kan være behov for etablering av «datterselskaper» i de til-
feller hvor institusjonene ønsker å etablere samarbeid med andre på bestemte
områder, eller det kan av prinsipielle grunner være ønskelig med økonomisk-
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administrative skiller mellom primæraktivitetene og oppdragsvirksomheten.
Ved de endringer i tilknytningsform som utvalgets flertall foreslår i kapittel 12
vil det være opp til institusjonene selv å etablere slike selskaper.

Det er forutsatt at store deler av kompetansereformen skal være utdan-
ninger og kurs som tas i forbindelse med arbeid. Det vil være krevende for de
høgre utdanningsinstitusjonene å fremme tilbud som vil være av interesse for
bedrifter og arbeidstagere. Organisasjonene i arbeidslivet vil særlig peke på
behovet for at tilbudene fra de høgre utdanningsinstitusjonene bygges opp på
en standardisert måte, og at de i størst mulig grad baseres på moduler.
Etablering av aksjeselskaper eller statsforetak under styring av institusjonene,
kan være et virkemiddel som kan gi en bedre utnyttelse av institusjonenes res-
surser for kompetansereformen. Alternativet kan være at markedet for etter-
og videreutdanning overtas av private aktører og bedrifter. Det er behov for
disse, men det er også behov for å ta i bruk de store faglige ressursene de
statlige høgre utdanningsinstitusjonene besitter i gjennomføringen av
kompetansereformen. På denne bakgrunn mener utvalget at regjeringen bør
følge opp de forslag som ble fremmet i NOU 1999: 18, som vil gi institusjonene
muligheter til selv å forvalte eierinteresser i aksjeselskap eller statsforetak.

Det mest sentrale for institusjonenes bidrag til kompetansereformen er at
fagmiljøene selv ønsker å delta i utvikling av gode kurs- og utdanningstilbud
som personer og bedrifter har interesse av. Til dette kreves interesse og vilje
fra fagmiljøene, men også kunnskap om behovene relatert til kompetanseut-
vikling i arbeidslivet. Det er i den sammenheng ønskelig at samarbeidet mel-
lom de høgre utdanningsinstitusjonene og organisasjonene i arbeidslivet fort-
setter. Så langt har dette blant annet resultert i etablering av Norgesuniversite-
tet.

Regjeringen Bondevik etablerte under ledelse av utdannings- og forskn-
ingsministeren og næringsministeren et eget forum som i tillegg besto av rep-
resentanter fra organisasjoner i arbeids- og næringslivet, og fra de høgre
utdanningsinstitusjonene. Utvalget er av den oppfatning at et slikt forum bør
få en mer permanent karakter. Et slikt utdanningsforum bør både gi råd til
Regjeringen og institusjonene når gjelder bidrag fra de høgre utdanningsinsti-
tusjonene til kompetansereformen. Funksjonen til et slikt forum kan bl.a. være
å bidra med kunnskap om på hvilken måte de høgre utdanningsinstitusjonene
kan bidra til videreutvikling av kompetansereformen.

Like muligheter
For de som ønsker å ta etter- og videreutdanning spiller finansiering en bety-
delig rolle. For å sikre like muligheter for alle arbeidstagere er det viktig at det
offentlige etablerer ordninger som kan omfatte alle. Dette gjelder permisjon-
sordninger- som kan gi den enkelte rett til å ta fri under utdanning, og offentlig
utdanningsfinansiering som sikrer den enkelte finansiering under studiene
uansett i hvilken arbeids- og livssituasjon den enkelte er i. Dette vil kunne gi
den enkelte bedre mulighet til selv bestemme når det er ønskelig å ta utdan-
ning. I tillegg kan dette gi grunnlag for et arbeidsliv som er mer fleksibelt, og
hvor den enkelte arbeidstager er mer omstillingsdyktig.
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Utvalget for høgre utdanning ser her at det allerede er kommet forslag i
Thorkildsen- og Aamodtutvalget som kan gi bidrag til dette, og som vil bli fulgt
opp i egen stortingsmelding om utdanningsfinansiering.

I tabell 18.8 framkommer at et flertall av de som ønsker å ta høgre utdan-
ning synes at dette er noe arbeidsgiver bør betale. En grunn kan være at etter-
og videreutdanning for mange framstår som noe arbeidstagerne og arbeids-
giverne gjensidig har nytte av. Etter- og videreutdanning kan på denne måten
framstå som økonomisk rasjonelt, og noe som tilfører verdier til den enkelte
og dens arbeidsgiver. Spørsmålet som kan stilles er om dette i så fall vil være
investeringer i den enkeltes kompetanse som det bør knyttes skattemessige
forpliktelser til. Utvalget støtter her det syn som ligger til grunn for stortingets
vedtak etter behandling av i Ot.prp. nr 1 (1998-99) om at fri utdanning knyttet
til arbeidsforhold ikke skal være skattepliktig

I vurderingen av om det skal etableres nye ordninger må det særlig tas
hensyn til de etablerte studiefinansieringsordningene som i første rekke ret-
ter seg mot grunnutdanningen. Det må ikke bli slik at eventuelle, nye ord-
ninger underminerer det studiesystemet som er etablert.

18.6.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til høgre utdanning,
livslang læring og arbeidslivets behov fremmer utvalget følgende forslag:
– Institusjonene bør ha en oppsøkende holdning overfor de som har fullført

grunnutdanning ved institusjonene, for på denne måten bidra til en
videreutvikling av den enkeltes kompetanse gjennom livsløpet. Invitas-
joner til seminarer, tilbud om faglig oppdatering og invitasjoner til sam-
menslutninger av kandidater kan her være tiltak som den enkelte institus-
jon kan bidra med.

– De høgre utdanningsinstitusjonene bør ha anledning til selv å forvalte eier-
interesser i aksjeselskap eller statsforetak for å kunne operere på lik linje
med andre tilbydere av etter og videreutdanning, som utvalget foreslo i
NOU 1999: 18  Organisering av oppdragsvirksomhet. For å få mer faste kon-
taktpunkter mellom arbeidslivet og de høgre utdanningsinstitusjonene,
bør det opprettes et eget forum som består av representanter for organ-
isasjonene i arbeids- og næringslivet, representanter fra de høgre utdan-
ningsinstitusjonene og representanter for de politiske myndighetene.

– For å realisere mulighetene for arbeidstakere til å ta etter- og videreutdan-
ning er det nødvendig at det er økonomiske ordninger som gir den enkelte
mulighet til å ta slik utdanning. Partene i arbeidslivet og myndighetene må
finne fram til økonomiske ordninger som gjør det mulig for den enkelte å
ta etter- og videreutdanning.

– Utvalget viser til den begrensede finansieringsordning som er etablert i
tilknytning til kompetansereformen, og vil foreslå at det etableres en mer
permanent tilskuddsordning over statsbudsjettet hvor de høgre utdan-
ningsinstitusjonene i partnerskap med organisasjonene i arbeidslivet etter
søknad kan få midler til pedagogiske utviklingsprogram som er knyttet til
arbeidsplassen som læringsarena.
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Kapittel 19   
Høgre utdanning og forskning i det samiske samfunn

19.1 Innledning

Skole og utdanning er viktige elementer for utviklingen av et hvert samfunn
slik det er understreket mange ganger i denne utredningen fra ulike perspek-
tiv. Vi står alle overfor store utfordringer som de raske endringer fører med
seg. For den samiske folkegruppen i Norge er situasjonen dessuten at de
fleste institusjoner som hver for seg og samlet skal virke til å bevare og utvikle
samisk kultur, har lite av tradisjoner å bygge på og de rår over begrensede res-
surser. Mest begrensende kan de menneskelige ressurser være, mens prob-
lemet med de økonomiske ressurser i alle fall i prinsippet lar seg løse - også
fordi det i nasjonal sammenheng er relativt beskjedne beløp det er tale om.

Samisk høgre utdanning og forskning er omtalt i mange sammenhenger i
de siste 20 år. Sentralt står Sametingets utredning og vedtak om samisk for-
skning, Norges forskningsråds utredning om samisk forskning, samt utred-
ningen fra utvalget for samisk lærerutdanning. NOU 2000: 3  Samisk lærerut-
danning- mellom ulike kunnskapstradisjoner.

19.2 Historisk tilbakeblikk

Historien om høgre utdanning for samer avspeiler de ulike politiske, religiøse
og pedagogiske strømninger som har preget det norske samfunnet opp til
våre dager. Samisk språk var forbudt i skolen fra slutten av 1800-tallet og ble
gjeninnført først omkring 1970. I 1970- og 80-årene ble en rekke institusjoner
opprettet med styrking av samisk språk- og kulturutvikling som hovedopp-
gave eller som del av virksomheten, bl.a. Universitetet i Tromsø, Nordisk
samisk institutt og Samisk høgskole.

Universitetet i Tromsø har hatt og har en viktig rolle. Språk, arkeologi, his-
torie, samfunnsfag, pedagogikk, biologi, religionsvitenskap, medisin og jus er
områder der Universitetet har gitt viktige bidrag til oppbygging av fagmiljøer,
og utdanning av kandidater, som i sin tur har gått inn i viktige stillinger i
samiske områder. Universitetet i Tromsø har forøvrig kvoteordninger i en del
fag for samiske søkere.

Høgskolen i Bodø fikk i 1989 et særlig ansvar for utviklingen av studier for
den samiske befolkningen i det lulesamiske området. Fagene er språk (lules-
amisk), duodji og samfunnsfag med vekt på lulesamisk kultur og historie.

Høgskolen i Nord-Trøndelag har overtatt det ansvaret som i 1986 ble till-
agt Levanger lærerhøgskole for høgskoleutdanning i sørsamisk språk og kul-
tur. Institusjonen har tilbud om en første halvårsenhet i sørsamisk språk og
planlegger også å kunne tilby 2. halvårsenhet i sørsamisk.
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Høgskolen i Nesna har hatt tilbud om 1. og 2. halvårsenhet i sørsamisk
språk fra slutten av 1980-tallet til i dag. Skolen planlegger et tilbud i samfunns-
fag med vekt på sørsamiske samfunnsforhold.

Nordisk samisk institutt ble opprettet i 1973 som en nordisk institusjon
etter initiativ fra Nordisk sameråd. Den har spilt og spiller en sentral rolle i
utviklingen av samisk språk og forskning på flere områder.

Samisk høgskole ble i 1989 opprettet som en egen enhet under det regio-
nale høgskolestyret i Finnmark og ble i 1993 en egen institusjon. Den utdan-
ner lærere, og har etter hvert utviklet utdanningstilbud også på andre områder
357.

19.3 Forpliktelser og målsettinger

19.3.1 Generelt

Norges forpliktelser overfor samene som folkegruppe ble utviklet på 1980-tal-
let. I 1988 vedtok Stortinget et tillegg til Grunnloven, paragraf 110A, med
denne ordlyden:

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for
at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur
og sit Samfundsliv»

Dette er et vedtak om at kulturpolitikk ikke skal fremmes bare ved å fjerne for-
budene, men at staten må bidra til en positiv utvikling. Det er likevel den
samiske befolkningen som selv må stå for egen kulturbevaring og kulturut-
vikling. Også en del andre lovvedtak er gjort, og en rekke tiltak er satt i verk.

I tillegg er den norske politikken på området regulert i henhold til en
rekke internasjonale avtaler. I ILO-konvensjonen nr. 169 - Om urbefolkninger
og stammefolk i selvstendige stater - fra 1989 er utdanning og kommunikasjon
nevnt spesielt. Artikkel 27 i De forente nasjoners internasjonale konvensjon
16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter som etter lov om styrking
av menneskerettighetenes stilling i norsk rett(menneskerettsloven) av
21.5.1999 nr. 30 er å anse som intern norsk lov, ble allerede i 1988 tolket av
regjering og Storting slik det er kommet til uttrykk i Grunnloven paragraf
110A. I Verdenserklæringen om høgre utdanning for det 21. århundre heter
det at det «bør aktivt legges til rette for at personer som tilhører spesielle
målgrupper, som urbefolkninger, (...) får adgang til høgre utdanning, (...) Sær-
skilt materiell bistand og løsninger innen utdanning kan bidra til å overvinne
hindringer som disse gruppene støter på, både når det gjelder adgang til
høgre utdanning og gjennomføring av slik utdanning.»

De viktigste internasjonale rettsregler og normer som Norge har sluttet
seg til, og som har betydning i denne sammenhengen, er ellers
– FNs konvensjon om barnets rettigheter
– Europarådets charter for regions- eller minoritetsspråk
– Agenda 21 fra verdenskonferansen for miljø og utvikling, Brasil 1992,

kapittel 26, om anerkjennelse og styrking av urbefolkninger og deres sam-

357.Nergård-utvalget, NOU 2000: 3 Samisk lærerutdanning- mellom ulike kunnskapstradis-
joner, særlig  (Link til) kapittel 3 og  (Link til) kapittel 8.
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funn

Siden de fleste samer i verden bor i Norge og er norske borgere, har Norge
påtatt seg ansvar ved de lovvedtak som er gjort, og ved de politiske erk-
læringer som er avgitt av flere regjeringer (bl.a. St.meld. nr. 52 (1992-93),
St.meld. nr. 41 (1996-97) og St.meld. nr. 18 (1997-98)).

19.3.2 Problemstillinger innenfor samisk høgre utdanning og forskning

Samekulturutvalgets innstilling NOU 1987: 34  Samisk kultur og utdanning
definerte målsetninger og prinsipper i arbeidet med bevaring og utvikling av
samisk språk og kultur, og foreslo som et praktisk tiltak for det samiske sam-
funn i Norge etablering av Samisk høgskole.

Sametinget er i dag det viktigste møtested og det organ som målbærer den
samiske befolkningens mål og ønsker. Sametinget har som generell målset-
ting for sitt arbeid å sikre «kulturell kontinuitet med grunnlag i samenes status
og rettigheter som folk og urfolk». Sametingets målsetting for utdanningsom-
rådet er formulert slik: «Høyt nivå på samenes kompetanse og tilfredsstillende
kunnskaper om samiske forhold i det øvrige samfunn.» (Sametingsplanen for
perioden 1994-97). I dette ligger det en ambisjon om utvikling av sterke
samiske utdannings-, forsknings- og fagmiljøer, og utvikling av institusjoner
som forsker i samiske forhold. Her ligger videre ambisjoner om å utvikle et
samisk utdannings- og opplæringssystem som bidrar til å formalisere, utvikle
og tilpasse kunnskaper, ferdigheter, holdninger, normer og verdier i det
samiske samfunn. I Sametingets behandling av utredningen om forskning ble
særlig forskningens relevans for samfunnsutviklingen trukket fram.

I Nergård- utvalgets innstilling om organisering av den samiske lærerut-
danningen, NOU 2000: 3, er det redegjort utførlig om behov for utdanning og
forskning i de samiske samfunn. Nergård-utvalget mener at norsk lovgivnin-
gen slår fast at det samiske folk har rett til å utvikle sin egenart som folkeg-
ruppe. Utvalget sammenlikner situasjonen for samene med situasjonen slik
den var da Norge fikk sitt første universitet, og da «forskning på norsk språk,
kultur og historie [ble] satt i høgsetet - kanskje noe for nyttens skyld, men
enda mer for selvforståelsens og selvrespektens skyld». Nergård-utvalget vur-
derer det slik at «det nå går mer på livet løs for det samiske samfunn enn det
gjorde for det norske samfunn den gang» (s. 90). I utredningen pekes det på
at den samiske utdanningssektoren ikke bare skal innfri enkeltindividers ret-
tigheter, men bidra til å sikre gruppens, dvs. det samiske folks, rettigheter til
å bevare og utvikle sin kultur, sitt språk og sin identitet. I den praktiske hånd-
teringen av denne rettigheten får det samiske utdanningssystemet avgjørende
betydning. Utvalget sier om dette: «Det samiske folk bør ha et selvstendig ans-
var for å utvikle og bevare sitt språk og sin kultur. Samene har- som en selvs-
tendig folkegruppe - rett til å utvikle og formidle kunnskap om seg selv.»
(NOU 2000: 3 s. 71.)

19.3.3 Framtidige behov, bredde og helhet

De fremtidige behov i det samiske samfunn kan vanskelig vurderes ut fra kort-
siktige/statiske forhold, men på grunnlag av en dypere «forståelse av
fremtid». Raske endringsprosesser krever vurdering av behovene i et langsik-
tig fremtidig perspektiv og at virkemidlene tilpasses i tråd med dette. Isteden-
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for å snakke om «det samiske samfunn» er det i høy grad tale om «samiske
samfunn» med til dels store forskjeller seg i mellom.

Tilgjengelighet og bredde i utdanningstilbud er sentrale stikkord. Et stort
og omfattende behov for kompetanse i den samiske befolkning innebærer
behov for faglige utdanningstilbud med stor bredde. Dette vil være avgjørende
for rekruttering til høgre utdanning og forskning.

Ambisjonen er å skape en helhetlig samisk politikk som omfatter
kunnskapsutvikling som en læringsprosess fra barnehage til høgskolenivå.
Det er en utfordring i å skape et skoletilbud hvor utdanningen på barnetrinnet
via videregående utdanningstilbud og høgskolen ses i sammenheng. Videre
må forholdene legges til rette for kompetanseutvikling og etterutdanning for
voksne gjennom livslang læring.

Målsettingen er i første omgang å styrke utviklingen av det samiske sam-
funnet i dets mangfold men uten å glemme ansvaret for andres- og særlig
andre urfolks- behov som samiske organer som Samerådet og sametingene i
mange sammenhenger har vist. Med andre ord er det ikke bare tale om en iso-
lert satsing i samisk sammenheng, men tiltakene og utviklingen vil kunne få
positive virkninger ut over de samiske områder.

19.3.4 Utdanning, forskning og kvalifisering av personell

Det samiske samfunnet befinner seg i en overgang fra å være et tradisjonsori-
entert samfunn preget av primærnæringer til et moderne kunnskapssamfunn.
Sametinget viser i sitt vedtak om samisk forskning til at utviklingen i samfun-
net blir stadig mer forskningsbasert. På alle felt i samfunnet vil det å kunne
framskaffe, bygge opp, spre og overlevere kunnskap få økende betydning. For
å få til en overgang til et moderne kunnskapssamfunn uten at tradisjoner og
kultur undergraves, trengs det en satsning på utdanning og forskning..

Det er i dag et stort behov for kompetanseheving på ulike sektorområder
for å ivareta og løse viktige samiske samfunnsoppgaver. Behovet omfatter
spesielt samiskspråklig kompetanse og personale som behersker samisk
skriftlig tilfredsstillende. Det er en samfunnsoppgave å tilrettelegge samiske
utdanningstilbud med stor bredde.

Det er mangel på kvalifisert personell i samiske førskoler, skoler,
næringsliv, helsevesen, medier, politikk og forvaltning. Blant annet som en
følge av realiseringen av språkreglene i sameloven og et generelt behov for
samisk kulturkunnskap i offentlig sektor, forventes det en økt etterspørsel
etter samisk språk- og kulturkompetanse.

Utviklingen av et samisk skolevesen og etableringen av samiske institus-
joner som Sametinget, Sámiradio, Samisk høgskole, regionale samiske sentre
osv. har skapt et stort behov for personale som behersker samisk. Utviklingen
viser at fall i ungdomskull i de neste 10-15 år innebærer desto større krav til
utdanningssystemet. Rekruttering og utdanning av samisk fagpersonell er en
viktig forutsetning for utviklingen av det samiske samfunnet.

19.3.5 Rammevilkår

I de nordiske landene er det over tid utført en betydelig innsats på forsknings-
fronten med positiv betydning for samisk kulturbevaring og kulturutvikling,
men dette er ikke tilstrekkelig. Som Sametinget viser til i vedtaket om samisk
forskning (sak 19/97), er det behov for at overordnede samepolitiske målset-
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tinger formuleres og virkemidler for å nå disse fastsettes. Sametinget har
krevd at regjeringen innen kort tid legger frem en stortingsmelding om
samisk forskning og høgre utdanning for å få en prinsipiell debatt om målset-
tinger og virkemidler.

19.4 Målsettinger og tiltak

19.4.1 Utvikling og sikring av faglig og politisk autonomi

Behovet for samisk innflytelse over samisk forskning og høgre utdanning er
gjennom en årrekke fremmet av samiske folkevalgte organer, samiske organ-
isasjoner og institusjoner. Ønsket om en viss autonomi i høgre utdanning og
forskning må ses i sammenheng med den samepolitiske utviklingen for øvrig.

Samtidig med dette, og som en parallell til samepolitisk autonomi, er det
et behov for institusjonell og faglig autonomi. Med dette menes at høgre
utdannings- og forskningsinstitusjoner selv har mulighet til å definere faglig
innhold og egen virksomhet for øvrig, uten detaljstyring via et departement
eller andre styringsorganer. Her berøres spørsmålet om institusjonenes still-
ing overfor myndighetene. Faglig autonomi forutsetter forskningens frie still-
ing. Samepolitisk autonomi og faglig/institusjonell autonomi kan forenes ved
at skillet mellom en generell samepolitisk autonomi og enkeltinstitusjonenes
ivaretakelse av faglig integritet og faglig virksomhet markeres klart. Samet-
ingssystemet vil i denne sammenheng ha en rådgivende funksjon overfor
utdannings- og forskningsinstitusjonene.

Utviklingen av faglig og politisk autonomi er en prosess der utviklingen på
det ene området ikke må skje på bekostning av det andre. Det samiske viten-
skapelige miljøet må ta utgangspunkt i og videreutvikle kompetansen i eksis-
terende institusjoner samt utforme et best mulig forsknings- og utdannings-
system basert på eksisterende fagmiljø og kompetanse.

En nyorientering av samisk forskning og høgre utdanning vil nødven-
digvis medføre krav om nye samarbeidsformer mellom fagområder, institus-
joner og politiske myndigheter. En vil måtte legge til grunn og utvikle nye sys-
temer og nytte «utradisjonelle løsninger» i forhold til det ordinære norske og
vestlige utdannings- og forskningssystem. Utvikling av et nytt politisk og
faglig paradigme er en utfordring som nødvendigvis må medføre endringer i
dagens forsknings- og utdanningssystem, og organisering på området i sin
helhet.

Progresjonen innenfor faglig utvikling og oppbygging av samisk høgere
utdanning og forskning må ikke hemmes i påvente av utviklingen av samepoli-
tisk autonomi. Utvikling av politisk autonomi er en egen prosess som skjer på
den samepolitiske arena. På den annen side er utviklingen av politisk
autonomi på området høgre utdanning og forskning, også avhengig og av
utvikling på det faglige området. Et godt utviklet samisk fagmiljø skaper forut-
setninger for utvikling av institusjoner og oppbygging av politiske organer og
autonomi i sin helhet.

19.4.2 Institusjonsutvikling

Vi har i dag tre kategorier av institusjoner som har betydning for samisk høgre
utdanning og forskning:
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1. Institusjoner som primært er opprettet for å løse oppgaver i samisk sam-
funnssammenheng i høgre utdanning og forskning.

2. Institusjoner som er pålagt en spesiell oppgave overfor det samiske sam-
funnet, men hvis opprettelse ellers har skjedd ut fra nasjonale eller regio-
nale behov.

3. Høgre utdanningsinstitusjoner som ikke har særskilte oppgaver i samisk
sammenheng, men som utdanner fagfolk av interesse for det samiske
samfunnet.

Noen vil kanskje spørre om det for en så vidt liten gruppe som det her er tale
om, ikke er tilstrekkelig å satse på én institusjon. Institusjonene er imidlertid
resultater av en historisk prosess, og gjenspeiler at det samiske samfunnet er
mangfoldig kulturelt og geografisk. En samlokalisering og sammenslåing av
flere institusjoner vil måtte skje over lang tid.

Oppbygging av et samisk høgskole- og forskningssystem - behov for et samlet
samiskspråklig kompetansemiljø
Det er av grunnleggende betydning å bygge opp større og stabile fagmiljøer
der forskning og høgre utdanning er samlet, og der et samisk helhetsperspe-
ktiv ivaretas faglig. Samisk samarbeid over landegrensene er sentralt både av
prinsipielle og praktiske grunner. Likevel er det mest realistisk å forutsette at
Norge må bære den største delen av kostnadene.

Det er i dag to utdannings- og forskningsinstitusjoner som primært er
opprettet for å løse oppgaver i det samiske samfunn: Samisk høgskole og Nor-
disk samisk institutt.

Samisk høgskole har formell status som statlig høgskole. I realiteten har
høgskolen helt fra starten fungert som en vitenskapelig høgskole. Høgskolen
har fra etableringen lagt stor vekt på forskning. Som den første og eneste
samiske høgre utdanningsinstitusjon fungerer den i praksis også som en nor-
disk institusjon,med et hovedansvar for faglig og vitenskapelig utvikling av
samiske studiefag på samisk språk. I NOU 2000: 3 er skolens utvikling, funk-
sjoner og planer beskrevet relativt utførlig.Oppgradering av institusjonen til
en vitenskapelig høgskole ansees som en sentral oppgave, blant annet i NOU
2000: 3.

Samisk lærerutdanning i dagens form kan være utgangspunktet for et
større utviklingsarbeid. Gjennom status som vitenskapelig høgskole vil
mulighetene for oppbygging av nødvendig kompetanse ved høgskolen bli
bedre. Dette vil få betydning for bredden i fagmiljøet og dermed også for rek-
rutteringen til høgskolen.

Med tanke på bevaring og utvikling av samisk språk, ble det i NOU 2000:
3 vurdert som sentralt å nytte samisk språk i forsknings- og undervisningssa-
mmenheng. Å sikre at det i hvert fall eksisterer én høgre utdannings- og for-
skningsinstitusjon hvor språket nyttes daglig både muntlig og skriftlig, er et
minstekrav og en nødvendighet for en positiv utvikling på området.

Språkdimensjonen danner en vesentlig del av argumentasjonsgrunnlaget
og basis for forslaget i NOU 2000: 3 om å etablere en samisk vitenskapelig
høgskole. Samiske høgskole startet i 1989 nesten på bar bakke med et viten-
skapelig og faglig utviklingsarbeid av høgre utdanningstilbud på samisk, og
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står i dag fortsatt nesten alene om dette arbeidet. Ingen andre institusjoner,
kommunale, fylkeskommunale eller statlige, har maktet å ta i bruk samisk
språk i sitt daglige arbeid i den utstrekning Samisk høgskole har gjort. Det er
likevel et dilemma at de som ikke kan eller ser seg i stand til å lære seg samisk,
kan føle seg utelukket. Dette viser at utdanningstilbudene egentlig burde
være enda mer varierte enn det de er i dag.

Nordisk samisk institutt ble opprettet i 1973 og er i dag en ren forskn-
ingsinstitusjon under Nordisk Ministerråd. Dets faglige styrke ligger i språk-
forskning, rettshistorisk forskning, samfunnsforskning og dokumentasjon.
Institusjonen har spilt en svært sentral rolle i den kulturpolitiske utviklingen
på 1970- og 1980-tallet, mens det på 1990-tallet er kommet flere aktører på det
området der instituttet var enerådende. Mange virksomheter, institusjoner og
organisasjoner har sitt utspring i Nordisk samisk institutts virksomhet.

Faglige behov
Samisk høgskole har som en av sine hovedoppgaver å utvikle samisk lærerut-
danning i tråd med de anbefalinger og forslag som fremmes i utredningen om
samisk lærerutdanning, NOU 2000: 3. Det er videre viktig å følge opp høgsko-
lens planer om faglig tilbud og utvikling som fremmes i institusjonens strate-
giplan for 1999-2005 på felter som journalistikk, duodji, natur- og ressursforval-
tning, teater, billedkunst, musikk, arkiv-, formidlings- og dokumentasjonsar-
beid, læremiddelpedagogikk, helse- og sosialfag, natur- og næringslivsrettede
tilbud, internasjonalt arbeid, videreutdanning, oppdragsvirksomhet og forskn-
ing. Listen er ikke uttømmende, og det må selvsagt bli opp til institusjonen
selv, her som ellers, å prioritere utviklingen på hvert fagområde.

Norges forskningsråd har i utredningen om samisk forskning pekt på
hvilke områder som bør prioriteres. Det vises til at samisk forskning skal
dekke et behov for å framskaffe ny forskningsbasert kunnskap og innsikt om
samisk samfunn og kultur. For forskere som skal virke i et samisk miljø, og
som ikke har kunnskaper om det fra før, er det etter forskningsrådets vurder-
ing viktig at det også legges opp til et tilbud som gir grunnkunnskaper om
samisk samfunn og kultur.

Forskningsrådet peker på behovet for bredde i den samiske forskningen.
Skal dette realiseres, kreves en endring av forskningspolitiske målsettinger,
større grad av ivaretakelse av samiske interesser og økte bevilgninger til de
ulike forskningsinstitusjonene. Forskningsbehovene på områdene etnisitet,
språkvitenskap, medisin og helsetjenester, samiske sedvaner og rettsoppfat-
ninger samt pedagogikk og skoleforskning framheves. Stipend på hovedfag-
snivå i typisk samiske emner anbefales videreført som nå, i tillegg til at det kan
synes rimelig å vurdere en utvidelse av ordningen til å gjelde alle undervisn-
ingsfag som har hovedfagstilbud på universitetsnivå. Hensikten med dette er
å styrke samisk språk som grunnlag for et hvilket som helst akademisk fagstu-
dium. Et organisert studietilbud er en forutsetning for å bygge opp sør- og lule-
samisk språkkompetanse på akademisk nivå.



NOU 2000: 14
Kapittel 19 Frihet med ansvar 580
Forholdet til øvrige institusjoner
Det samiske utdannings- og forskningsmiljøet er i dag relativt lite i omfang og
antall og spredt i mange ulike institusjoner og miljøer. For det fremtidige
samiske kunnskapssamfunnet er det grunnleggende å ivareta, forene og
utvikle de samlede ressurser med en allsamisk profil. Utfordringen er å skape
vilkår for samarbeid og gjensidig samisk kompetanseutvikling. Hver enkelt
institusjon er viktig i denne sammenheng, som ledd i en kjede.

Universitetet i Tromsø har en overordnet målsetting der det fremgår at
universitetet har et særlig ansvar for å frembringe kunnskaper i forhold til det
samiske samfunnets behov. Universitetets framtidige rolle i samisk høgre
utdanning og forskning vil fortsatt være sentral. For samisk forskning og
høgre utdanning som helhet er det grunnleggende at institusjonens rolle som
forskningsinstitusjon styrkes, og at utdanningstilbudet innenfor samisk språk
og samiskrelaterte områder samtidig utvikles. For samisk høgre utdanning og
forskning er det derfor avgjørende at Universitetet i Tromsø fører videre og
utvikler det brede fagtilbudet som institusjonen innehar på området.

Samisk forskerutdanning kan for øvrig ses i lys av de eksisterende nord-
iske universitetene som har forsknings- og utdanningsvirksomhet med rele-
vans for det samiske samfunn. Dette er universitetene i Tromsø, Oulo, Rovani-
emi og Umeå. Det er mulig at et bedre samarbeid mellom disse institusjonene
vil gi en styrking av tilgangen på særlig forskerutdanning for samiske stu-
denter.

En vesentlig oppgave for universiteter og regionale høgskoler er å bidra til
å sikre undervisning og forskning i sør- og lulesamiske språkområder. Høg-
skolene i Bodø, Nord-Trøndelag og Nesna samarbeider med institusjoner på
svensk side. Et bredt samarbeid med regionale språk- og kulturinstitusjoner/
-sentra ligger også i dette.

Et helhetlig samordnet utdanningssystem betinger at den enkelte institus-
jon prioriterer ressurser til samisk høgre utdanning og forskning i henhold til
ansvar og forpliktelser. Det synes helt klart at utvikling av kompetanseutbyg-
gingen i sørsamisk og også i lulesamisk har lidd under mangelen på økono-
miske ressurser. Det kan virke ødeleggende å pålegge ett menneske opp-
gaver som ellers bare med stor innsats kan løses av et større arbeidsfel-
lesskap. Her er det tale om egenkvalifisering, læreplanutvikling, læremidde-
lutvikling og undervisning i fag som mangler svært meget av elementære
hjelpemidler.

Både høgskolene og Universitetet i Tromsø har laget planer for sin virk-
somhet. Sistnevnte er i ferd med å utarbeide en ny plan våren 2000. Det kan
bemerkes at det er viktig at ansvaret som pålegges den enkelte institusjon
følges opp med midler og prioriteringer både nasjonalt og innen hver institus-
jon slik at ansvaret ikke pulveriseres. I siste instans har institusjonene et sam-
funnsoppdrag der ikke bare departement, regjering og Storting legger
rammene, men der signalene fra samenes egne organer, i fremste rekke
Sametinget, bør følges opp, for bare på den måten kan de langsiktige målene
som er satt, virkeliggjøres i hele sin bredde.
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19.4.3 Rekruttering

Institusjonene har ansvar for rekruttering til samisk forskning gjennom øre-
merking av midler til stipendiatstillinger og faste vitenskapelige stillinger. For-
skningspolitiske organer og utdannings- og forskningsinstitusjoner har ans-
var for å tilføre tilstrekkelige midler til oppretting av rekrutteringsstipender,
til både hovedfags- og doktorgradsstipender.

For å foreta et bredt løft på rekrutteringssiden har Sametinget foreslått at
det gjennomføres et 10-årsprogram for oppbygging og utvikling av samisk for-
skning. Programmet skal inneholde en konkret tiltakspakke for styrking av
samiske forskningsmiljøer for sterkere rekruttering av samisktalende for-
skere.

I utredning om samisk lærerutdanning (NOU 2000:3) vises det til at rek-
rutteringen til dagens samiske lærerutdanning ikke er god nok. Samtidig er
behovet for samiske lærere stort. For å dekke behovene i den samiske skolen
må det settes i verk ulike typer av etterutdanningstiltak i samisk språk for de
lærerne som allerede arbeider i den samiske skolen.

Det ligger videre utfordringer i å følge opp Norges forskningsråds utred-
ning om samisk forskning med de forslagene til rekruttering og kompet-
anseoppbygging som fremmes her.

Rekrutteringsproblematikken kan imidlertid ikke isolert vurderes i en
samisk sammenheng. Rekrutteringen er avhengig av at de generelle ram-
mevilkårene er tilfredsstillende for studenter, lærere og vitenskapelig ansatte.
Forhold som gode studiefinansieringsordninger og lånevilkår for studenter
samt lønn for ansatte er virkemidler i denne sammenhengen.

19.4.4 Internasjonal orientering

Internasjonal orientering og utvikling av internasjonal urfolkskompetanse er
en vesentlig side ved etablering av et samlet kompetansemiljø innenfor forskn-
ing og høgre utdanning. I takt med samfunnsutviklingen for øvrig vil også
samisk forskning og høgre utdanning måtte ha et internasjonalt perspektiv og
en internasjonal forankring. Et samisk forsknings- og utdanningssystem bør
ha ambisjoner om å ligge i forkant av denne utviklingen. Ved at man tar
utgangspunkt i eksisterende viten, kunnskaper og internasjonale nettverk ved
eksisterende institusjoner, ligger forholdene til rette for oppbygging av bred
kompetanse på området. I tillegg til at en nytter seg av internasjonal kompet-
anse, kan en fra samisk side bidra med kunnskap til nytte for andre urfolk og
samfunn for øvrig. Samiske institusjoner og forskere har slik sett også et inter-
nasjonalt ansvar som det er viktig å ivareta både på vegne av samene som folk
og på vegne av Norge i alminnelighet.

Internasjonal orientering medfører også at det må etableres gode utvek-
slingsordninger og samarbeidsavtaler med aktuelle institusjoner internasjon-
alt. Ordninger for internasjonalt orientert kompetanseutvikling, støtteord-
ninger for oversetting til og publisering på større internasjonale språk er her
viktige forhold.

19.4.5 Organisering og overordnet styring av samisk forskning og høgre 
utdanning

I det samiske samfunnet blir det stadig gitt uttrykk for at samiske organer ikke
har tilstrekkelig innflytelse på utdannings- og forskningspolitikken. Det blir
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gitt uttrykk for at samisk innflytelse i Norges forskningsråds organer er beg-
renset, og mindre enn den var innen NAVF og dets organer på 1980-tallet.

Sametinget og Utvalget for utredning av samisk lærerutdanning (NOU
2000: 3) har foreslått at samisk forskning og høgre utdanning på noe lengre
sikt organiseres i tilknytning til Samisk Parlamentarisk Råd. Det foreslås
videre opprettet et samisk fagorgan for høgre utdanning og forskning. Orga-
net foreslås oppnevnt av det parlamentariske organet. Det er foreslått at rådet
får i oppgave å oppnevne et styre for en samisk vitenskapelig høgskole.

Denne modellen skal være en målsetting på noe sikt. Men all den stund
samarbeidet mellom sametingene foreløpig ikke er kommet så langt at et
fullverdig Samisk parlamentarisk råd er etablert, må organiseringen av både
forskningspolitikk og institusjonsstyring skje gjennom et konkret samarbeid
mellom regjeringen og Sametinget ut fra de prinsippene som er nevnt foran.

19.5 Utvalgets vurderinger og forslag

Generelt
Utviklingen av samisk høgre utdanning og forskning må ses som en del av den
generelle utviklingen av norsk samepolitikk, og danner på mange måter selve
fundamentet og forutsetningene for at denne politikken skal kunne lykkes på
lang sikt. Samisk språk og kultur er ganske nye element i utdanningssystemet
i Norge. Oppgavene på dette feltet er derfor svært store, og de kan fortone seg
som uoverkommelige fordi det er så vidt mye som skal tas igjen på kort tid. På
toppen av dette kommer de raske endringene som også det samiske samfun-
net i høy grad har fått føle.

Det er av sentral betydning å utforme en helhetlig samisk kunnskapspoli-
tikk. Det må utvikles et system som sikrer den samiske befolkningen et til-
fredsstillende utdanningstilbud helt fra barnehage- til høgskolenivået. Å bev-
are og utvikle samisk språk er en uhyre viktig oppgave, og denne oppaven skal
stå sentralt i samisk utdannings- og forskningssammenheng.

Institusjonene
Samisk høgre utdanning og forskning er ikke et enhetlig begrep i den forstand
at vi kan trekke klare grenser. Det er tale om et kompleks der institusjonene
har fått definerte oppgaver i forhold til den samiske befolkning. Disse kan imi-
dlertid ikke løse sine oppgaver alene, men er avhengig av et samarbeid med
så å si resten av de høgre utdanningsinstitusjonene i landet - og for så vidt også
i utlandet. Samisk høgskole er sentral i denne utviklingen, men Høgskolen i
Bodø, Høgskolen i Nord-Trøndelag og til dels Høgskolen i Nesna er tillagt
oppgaver og har tatt initiativ som er sentrale for utviklingen i den lulesamiske
og sørsamisk befolkning. Av universitetene er det Universitetet i Tromsø som
i særlig grad har spilt og ventes å skulle spille en sentral rolle i utdanningen av
fagfolk for de samiske områdene. Alle de nevnte institusjonene er i høg grad
bevisste om sine oppgaver og har utviklet planer for å løse dem. Utvalget vil
derfor understreke hvor viktig det er at oppgavene defineres klart, og at insti-
tusjonene tildeles ressurser som gjør dem i stand til å løse dem på en fors-
varlig måte.
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Universitetet i Tromsø er landets største forskningsinstitusjon for samiske
forskningsspørsmål, og har stor betydning for hele det samiske forsknings-
feltet. Dette universitetet bør fortsatt ha et hovedansvar for arbeidet for økt
samisk forskning og undervisning på flere fagområder, herunder mer generell
urfolksforskning og flerfaglig forskning, samt ta sikte på økt rekruttering av
samiske studenter og forskere.

Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Nord-Trøndelag skal fortsatt ha et sær-
skilt ansvar for utvikling av utdanningstilbud for en lulesamiske og sør-
samiske befolkning. De må tildeles ressurser i forhold til disse oppgavene.
Rekrutteringssituasjonen er en særlig kritisk faktor for utvikling av høgre
utdanning for lulesamiske og sørsamiske behov. Særlige rekrutteringspro-
gram er derfor nødvendige for å få fram flere hovedfags- og doktorgradskan-
didater.

Miljøet ved Nordisk Samisk Institutt og Samisk høgskole i Kautokeino
skaper muligheter for oppbygging av en vitenskapelig høgskole. Gjennom
samordning av institusjonene faglig og organisatorisk vil samisk forskning og
høgre utdanning kunne samles. Dette vil være en institusjon der samisk språk
nyttes muntlig og skriftlig, og den vil være av avgjørende betydning for å sikre
språkets eksistens og utvikling for framtiden. Den vitenskapelige høgskolen
defineres som en allsamisk institusjon med de faglige og organisatoriske løs-
ningene dette medfører. En vitenskapelig høgskole vil være en hovedpilar i
utviklingen av et helhetlig samisk høgre utdannings- og forskningssystem.

Dette vil konkret medføre at Samisk høgskole formelt omgjøres til en all-
samisk institusjon på lengre sikt, i tråd med det som institusjonen i realiteten
er i ferd med å utvikle seg til. En samordning av høgskolen og Nordisk samisk
institutt som en allsamisk institusjon vil gi en bredde som også er viktig med
tanke på utvikling av en større institusjonell frihet.

Å oppfylle målsettingen om opprettelse av en vitenskapelig høgskole og å
innføre og utvikle faglig og politisk autonomi på området samisk forskning og
høgre utdanning, vil være tids- og ressurskrevende. Gjennomføringen må der-
for gjøres trinnvis, og i henhold til de generelle faglige og organisatoriske krav
som settes til omdanning til vitenskapelig høgskole.

Som en først fase, og for å ivareta eksisterende behov for lokaler, bør
planene for bygging av et samisk vitenskapsbygg i Kautokeino snarlig realis-
eres. Dette er et meget vesentlig og konkret infrastrukturtiltak som bør kunne
realiseres innen forholdsvis kort tid. Vitenskapsbygget vil kunne legge for-
holdene til rette for fysisk samlokalisering av institusjoner. I juli 1999 presen-
terte Samisk høgskole en skisse og plan for et slikt prosjekt under tittelen
«Vitenskapen samlet under ett tak». Skissen legger opp til samlokalisering av
virksomhetene ved Samisk høgskole, Nordisk Samisk Institutt, Samisk arkiv,
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark og Navnekonsulenttjenesten for
samiske og finske stedsnavn. I idéutkastet vises det til at den faglige målset-
tingen med en samlokalisering er å samle de ulike institusjonenes oppgaver
og vitenskapelige virksomhet til større faglige og vitenskapelige miljøer.

Det heter også at samlokalisering vil gi faglige samarbeidsfordeler ved at
flere fagmiljøer blir samlet under samme tak. Disse vil får muligheter til å
styrke, støtte og dra nytte av hverandres faglige kompetanse. Særlig aktuelt
vil dette være innenfor forskning, forskningsformidling og undervisning på
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høgre utdanningsnivå. Gjennom en samlokalisering beholder hver institusjon,
foretak eller stiftelse sin selvstendige rolle og virksomhet inntil videre, men
forutsetningene for en videreutvikling langs de linjene som er skissert her, og
som vil kunne ende i én institusjon, vil være lagt.

I utviklingen mot en akkreditert vitenskapelig høgskole ligger det
utfordringer i å skape en arena for en balanse mellom tradisjonell og viten-
skapelig kunnskap. Etablering av en slik arena går langt ut over det som en
institusjon, en forsker eller forskningsprogram alene kan skape. Dette betyr
at institusjonen må rekruttere personell med varierende bakgrunn. Kunnskap-
saspektet og formidlingssiden overfor det øvrige samfunn vil også måtte stå
sentralt. Undervisning og forskning i flerspråklige og flerkulturelle forhold er
oppgaver som Samisk høgskole allerede samarbeider med andre institusjoner
om å løse og dette samarbeidet bør utvides.

Selv om et forskningsmiljø bygges opp i Kautokeino med et særlig ansvar
for samisk forskning og høgre utdanning, vil andre regionale og samiske insti-
tusjoner fortsatt ha et ansvar. Som Sametinget har påpekt må alle institusjoner
i prinsippet ivareta samisk forskning og høgre utdanning på sitt ansvarsom-
råde og i sin virksomhet, og særlig gjelder det institusjoner som uttrykkelig er
tildelt et spesialansvar. I helheten av institusjoner inngår universiteter og
regionale høgskoler som har samisk språk og samisk relaterte emner i sin
virksomhet, slik som de samiske museer, kultursentre og bibliotek.

Samisk høgskole har i dag et viktig knutepunktansvar for samisk lærerut-
danning i Norgesnettet. Det er en målsetting at en samisk vitenskapelig høg-
skole skal ha en viss koordinerende rolle innenfor samisk forskning og høgre
utdanning. Dette skal sikre at et helhetlig samisk utdannings- og forskningstil-
bud og bedre vilkår for samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene. Et
samisk utdannings- og forskningsnettverk vil medføre et bedre integrert hele
og bredere tilbud for studenter og ansatte. Utvikling av det eksisterende
urfolksnettverket mellom Universitetet i Tromsø, Samisk høgskole og Nord-
isk Samisk Institutt danner grunnlag for videre samarbeid og samordning på
forskningssiden. Et eget IKT-nettverk kan eventuelt knytte en slik vitenskape-
lig høgskole sammen med andre samiske forsknings- og utdanningsinstitus-
joner og gi anledning til at andre typer samiske institusjoner kan knytte seg til
et slikt nettverk.

Andre forhold
For å sikre utviklingen av en viss samisk autonomi innenfor samisk høgre
utdanning og forskning bør det opprettes et organ for høgre utdanning og for-
skning med rådgivningsfunksjoner og forvaltningsfunksjoner og som identi-
fiserer, uttrykker og tar initiativ til nyskapende virksomhet i samisk høgre
utdanning og forskning. Ut fra prinsippet om samisk autonomi og selvstyre er
det naturlig at samenes folkevalgte organer i de nordiske land på lengre sikt
får et sentralt ansvar for styring og forvaltning av samisk høgre utdanning og
forskning. Et allsamisk perspektiv må ligge til grunn for utviklingen på dette
feltet. Det medfører at forholdene må legges til rette for å at samene på russisk
side i tillegg til befolkningen i Norden kan være delaktige i utviklingen på
dette området.
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Et nytt organ for samisk høgre utdanning og forskning bør få i oppdrag å
gi Sametinget råd i spørsmål om samisk utdanning og forskning. Organet bør
identifisere, uttrykke og ta initiativ til nyskapende virksomhet. Rådet bør være
et utøvende og rådgivende organ for sametingene i fellesskap. Slik vil
sametingene i Finland, Sverige og Norge i fellesskap ha et overordnet ansvar
for utformingen av samisk forsknings- og utdanningspolitikk.

Rådet for samisk forskning- og høgre utdanning bør også gi råd som
grunnlag for utformingen av sametingenes forskningspolitikk. Det bør særlig
vektlegge en samlet vurdering av forskningens finansiering, oppgavefordeling
og faglige prioritering. Organet skal forvalte bevilgninger til forskning ut fra
retningslinjer som gis av Sametingene i fellesskap. I tillegg gis det forvaltning-
sansvar over midler til ulike formål innenfor utdanning og forskning.

Organet for samisk høgre utdanning og forskning bør kontrollere og avgi
styringssignaler om virksomheten i den samisk vitenskapelige høgskolen, via
årlige tildelinger av midler, årsmeldinger og virksomhetsplaner. Høgskolen
skal, slik det er understreket ovenfor, selvsagt ikke instrueres når det gjelder
forskningsfaglige spørsmål. Samisk Parlamentarisk Råd, de samiske folkeval-
gte organ og et organ for høgre utdanning og forskning kan imidlertid via
meldinger, budsjett og planer stille krav til virksomheten.

For å foreta et bredt løft på rekrutteringssiden har Sametinget foreslått at
det gjennomføres et 10-årsprogram for oppbyggging og utvikling av samisk
forskning. Programmet skal inneholde en konkret tiltakspakke for styrking av
samiske forskningsmiljøer for sterkere rekruttering av samisktalende for-
skere. Utvalget støtter dette og understreker at det innenfor denne rammen er
behov for å legge forholdene til rette for bruk av informasjonsteknologi, data
og statistikk som teknisk infrastruktur for samisk høgre utdanning og forskn-
ing. Samisk innflytelse i Norges forskningsråds organer bør styrkes.

Sametinget har pekt på behovet for etiske retningslinjer for samisk forskn-
ing. Det kan være behov for et samisk organ som kan ta seg av etiske problem-
stillinger. Et slikt organ skal gi råd og uttale seg om etiske problemstillinger
for å ivareta det samiske samfunnets interesser på området.

Nergård-utvalget som utredet samisk lærerutdanning har foreslått og
begrunnet at det i «Lov om universiteter og høgskoler» (UHL), § 2 tilføyes et
nytt punkt: «Undervisningsspråket er til vanlig samisk på Samisk høgskole.»
Utvalget støtter begrunnelsen og forslaget.

Internasjonal orientering er av stor viktighet for utvikling og oppbygging
av samisk høgre utdanning og forskning for framtiden. Det ligger utfordringer
i et bredt samarbeid og i gjensidig utveksling av kompetanse og erfaring mel-
lom urfolk, deres institusjoner og organisasjoner. Et utvekslingsprogram for
høgre utdanning og forskning vurderes opprettet mellom samene og andre
urfolk.

Innenfor samisk kunnskapsoppbygging er det mangel på oppsamlet data
og statistisk materiale om samiske samfunnsforhold. Det er en målsetting å
bygge opp en database der det primære vil være å samle grunn- og primærdata
for samiske forskningsformål om og fra samiske samfunnsforhold. En felles
database med statistisk materiale er en forutsetning for samfunnsforskning og
planlegging.
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19.5.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av spørsmål knyttet til høgre utdanning og forskn-
ing i det samiske samfunn, fremmer utvalget følgende forslag:
– Det bør utvikles et samlet samiskspråklig kompetansemiljø med sikte på

å legge forholdene til rette for en utvikling av Samisk høgskole til akkred-
itert vitenskapelig høgskole. En samisk vitenskapelig høgskole bør få
knutepunktansvar i forhold til øvrige høgskoler hvor samisk høgre utdan-
ning og forskning finner sted og også ellers ha en viss koordinerende rolle
innenfor samisk forskning og høgre utdanning.

– Det bør opprettes et rådgivende organ som samtidig identifiserer, uttryk-
ker og tar initiativ til nyskapende virksomhet innen samisk høgre utdan-
ning og forskning.

– Det bør etableres et 10-årsprogram for oppbygging og utvikling av samisk
forskning.

– Det bør etableres et organ for etiske problemstillinger innen samisk for-
skning.

– Undervisningsspråket på Samisk høgskole bør til vanlig være samisk.
– Det bør vurderes å opprette et utvekslingsprogram for høgre utdanning

og forskning mellom samene og andre urfolk.
– Det bør etableres en egen database om samiske samfunnsforhold.
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Kapittel 20   
Høgre utdanning og kvenene

20.1 Innledning

I flere århundre har nordområdene i Norden og Russland vært preget av
utstrakt handel og kontakt på tvers av landegrenser og kulturskiller. Folk har
også flyttet på tvers av landegrensene. Mange nordmenn utvandret til det som
senere ble russiske områder i Karelen og til Kola fra omkring 1900 til 1930-
årene. I visse områder har det også utviklet seg konsentrasjoner av befolkn-
ingsgrupper som har hatt en annen språklig og kulturell bakgrunn enn
befolkningsgruppen som ellers har vært dominerende i området. I Norge står
kvenene her i en særstilling siden de gjennom flere hundreår har utgjort en
befolkningsgruppe med egen språklig og kulturell identitet. Kvener er defin-
ert som en norsk minoritet av finsk avstamning, med en egen dialekt, kvensk.

Unesco har omtalt de rettigheter etniske minoriteter bør ha i forhold til
storsamfunnet og statene de inngår i. I Norge gjelder dette jøder, sigøynere,
skogfinner og tatere foruten kvenene. Norge er forpliktet til å ivareta
minoritetenes rett til språklig og kulturell identitet. For kvenene er det i tillegg
slik at folkegruppen representerer en historisk tradisjon med språk og kultur
som er særegen i det norske samfunnet. Høgre utdanning og forskning er av
sentral betydning for å sikre og videreføre den kvenske kulturarven. Gjennom
forskning kan den kvenske kulturen og historien avdekkes og formidles til
samfunnet for øvrig. Ved høgre utdanning innenfor kvensk kultur, historie og
språk kan det sikres kompetanse som kan benyttes i skole, kulturvirksomhet
og gi bidrag til vitalisering av det kvenske samfunnet. Uten en tilstrekkelig
innsats innenfor utdanning og forskning kan den kvenske kulturen bli mindre
motstandsdyktig mot uheldige påvirkninger som kan gi en forvitring av en
kultur som har preget det norske samfunnet.

20.2 Bakgrunn

20.2.1 Historisk overblikk

Kvenene som etnisk minoritet i Norge har en historie helt tilbake til sen-mid-
delalderen. Alt på 1500-tallet bodde det kvener i Nord-Norge. Ved slutten av
1500-tallet begynte flyttingen av finner til Finnskogen på Østlandet. Disse er
også blitt omtalt som kvener, selv om betegnelsen i overveiende grad har blitt
brukt om folk med finsk-kulturell bakgrunn i Nord-Norge. Fra tidlig på 1700-
tallet fant det sted en omfattende innflytting til Nord-Norge fra Finland. I følge
folketellingen av 1875 var ca. 25 pst. av befolkningen i Finnmark kvener, mens
det var omlag 8 pst. i Troms. Omkring århundreskiftet avtok innvandringen,
men etter 2. verdenskrig var det igjen en betydelig innflytting av finner,
primært til fiskeindustrien i Nord-Norge men også til arbeid ved ulike typer
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industri og anlegg. Mange finner med universitetsutdanning har fått stilling
ved høgskolene i Nord-Norge og ved Universitetet i Tromsø.

Fra midten av 1800-tallet ble kvenene utsatt for en streng assimilasjons-
politikk fra norske myndigheters side. Målet kom til uttrykk i den offisielle
betegnelsen på denne politikken, nemlig fornorskningspolitikk. Fram til mel-
lomkrigstida kunne finsk i noen grad brukes som hjelpespråk i skolen, men
skoleloven av 1936 avskaffet denne muligheten.

På 1970-tallet fant det sted en viss kvensk kulturmobilisering, der det blant
annet ble fremmet krav om finskundervisning i skolen. Som følge av denne
mobiliseringen ble finsk tillatt som valgfritt fremmedspråk i gymnaset. I 1980
ble det gitt tillatelse til forsøksordning med finsk som sidemål ved en
grunnskole. I mønsterplanen for 1985 kom finsk for første gang etter krigen
inn i grunnskolens læreplaner som valgfag. Norske kveners forbund, stiftet i
1987, presset hardt på for å øke statusen til finsk i skolen. Fra skoleåret 1990-
1991 ble det satt i gang en forsøksordning med finsk som andre språk i en del
skoler i Troms og Finnmark. I dag gir grunnskoleloven rett til opplæring i
finsk som andrespråk. I skoleåret 1999-2000 er det nærmere 1 000 elever i
grunnskolen i Troms og Finnmark som har undervisning i finsk som andre
språk. Dessuten er finsk valgfag ved en del videregående skoler i landsdelen.
Kvensk, dvs. den gamle finske dialekten i Nord-Norge, har ingen formell sta-
tus, men det gis adgang til å gi undervisning om og på kvensk etter spesiell
søknad.

Forklaringen på større formalisering av kvenenes rettigheter i utdannings-
systemet finner vi i Europarådets konvensjon om beskyttelse av nasjonale
minoriteter, vedtatt i 1995 og godkjent av Stortinget i 1998. Avtalen ble ratifis-
ert av Norge i 1999. Gjennom konvensjonen har kvenene, sammen med
jødene, taterne, sigøynerne og skogfinnene, fått status som etnisk minoritet.
Fram til 1990-årene ble kvenene i stor grad definert som innvandrere og
behandlet som en minoritetspolitisk gruppe. Også Europarådets språkkon-
vensjon til beskyttelse av truede minoritetsspråk, som Norge har sluttet seg
til, er relevant for kvenene.

20.2.2 Høgre utdanning og forskning

Allerede i 1848 etablerte Universitetet i Kristiania et tilbud i finsk og samisk
språk som et ledd i utdanningen av prester i «språkblandingsområdene» nor-
dpå. Jens Andreas Friis ble i 1874 utnevnt i det første ordinære professorat i
«lappisk og kvensk». Universitetet i hovedstaden hadde disse fagtilbudene
fram til høsten 1999.

Siden 1970-tallet har finsk eksistert som fagtilbud ved Høgskolen i
Finnmark og Universitetet i Tromsø. Tilbudene ved Høgskolen i Finnmark
omfatter semesteremne, grunnfag og ulike former for spesialisering. Det gis
også fjernundervisningstilbud som er særlig rettet mot de kvenske bosetting-
sområdene. Ved Universitetet i Tromsø omfatter undervisningen kvensk
språk, kultur og litteratur på alle nivåer, fra semesteremne, grunnfag, mellom-
fag og hovedfag til doktorgrad. Universitetet i Tromsø tilbyr også fjernunder-
visning. Både ved Høgskolen i Tromsø og ved Universitetet i Tromsø gis det
kvenrelaterte undervisningstilbud innenfor flere andre fag, men uten at
kvenene som tema er synliggjort på samme måte som i finsk språk og
1itteraturutdanning.
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I etterkrigstiden fram til om lag 1970 var det liten forskningsinteresse i
Norge for kvenene og deres språk, kultur og historie. Derimot fantes det en
gryende interesse for kvenene fra finske vitenskapelige institusjoner, særlig
innenfor lingvistikk, språksosiologi og stedsnavnsgranskning, etterhvert også
i etnologi og folkeminne. Finske læresteder sendte studenter til Nord-Norge
på feltarbeid, og det ble lagt feltkurser til kvenmiljøene. Flere av de finske stu-
dentene som var med på feltarbeid i Nord-Norge, har senere fått akademiske
stillinger i landsdelen. På 1970-tallet kom det et slags gjennombrudd for kven-
skrelatert forskning i Norge, først og fremst som resultat av etableringen av
Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. Flere hovedoppgaver innen-
for feltet ble gjennomført. Stoff ble formidlet blant annet til bygdebok-littera-
turen, basert på den nye forskningsinnsatsen. Tromsø museum gjennomførte
et flerårig, tverrvitenskapelig regionalt forskningsprosjekt, «Varangerprosjek-
tet», der kvenene ble særlig gjort til gjenstand for oppmerksomhet. Et nordisk
seminar om kvenene i Rovaniemi i 1980 samlet et stort antall forskere og
stimulerte interessen ytterligere, både i Norge og i Finland. I perioden 1981-
1990 finansierte NAVF et større forskningsprogram, «Samisk og kvensk
språk, historie og kultur», der 13 av prosjektene gjaldt kvensk språk og kultur,
deriblant et flerfaglig feltprosjekt igjen med fokus på Varanger, «Kvenprosjek-
tet». I regi av dette prosjektet kom en godt i gang med å bygge opp et «kve-
narkiv» ved Tromsø Museum/Institutt for museumsvirksomhet, Universitetet
i Tromsø. Evalueringen av programmet falt stort sett positivt ut når det gjelder
de kvenske prosjektene, især språkforskningen. Noen av prosjektene var
basert på et nært samarbeid mellom forskere ved norsk og finske institus-
joner. Finlands Akademi bidro også med en del forskningsmidler. Evaluerin-
gen foreslo at det burde satses videre på kvensk forskning, særlig innenfor
kulturhistorie og språkvitenskap.

I nasjonale forskningsmeldinger og forskningsprogrammer har kvensk
forskning fått liten oppmerksomhet. I NAVF-utredningen  Nybrott og gjenreis-
ning. Ny kunnskapspolitikk for Nord-Norge foreslås kvensk forskning og høgre
utdanning som en del av «Nord-Norge-satsningen». Som en oppfølgning av
dette oppnevnte Norges forskningsråd en arbeidsgruppe i 1994 som blant
annet skulle vurdere og begrunne behovene for forskning, forskningskompet-
anse og rekruttering. Rapporten forelå i 1995,  Kvensk forskning i Norge. På
bakgrunn av denne rapporten og forsknings-satsningen så langt lyste Norges
forskningsråd i 1996 i to omganger ut forskningsmidler til «kvensk satsning».
Denne satsningen er videreført, etter hvert stort sett med en utlysning i året,
med unntak av 1999 da det ikke ble lyst ut midler. For 2000 er det stilt midler
til rådighet for et forskningsseminar i Tromsø som blant annet skal evaluere
forskningen så langt. I perioden mellom avslutningen av programmet «Samisk
og kvensk språk, historie og kultur» (1990) og oppstarten av «Kvensk satsn-
ing» (1996) innvilget Norges forskningsråd ett doktorgradsstipend (som da
het utdanningsstipend) og 5 studentstipend. Siden 1997 har Norges forskning-
sråd innvilget 4 nye doktorgradsstipend og 5 nye studentstipend innenfor
kvensk historie, språk og litteratur, i tillegg til noe midler til drift, studiereiser
og til to seminarer.

I 1996 ble det utarbeidet en rapport om kvenene på bestilling av Kommu-
nal- og arbeidsdepartementet som et ledd i arbeidet med en stortingsmelding
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om ny-innvandring og det flerkulturelle Norge, altså som del av det minoritet-
spolitiske arbeidet. Rapporten har også en kort omtale av kvensk forskning og
høgre utdanning.

I flere sammenhenger har kvensk forskning og kvenrelaterte emner blitt
trukket inn, for eksempel i den religionshistoriske forskningen med fokus på
læstadianismen, blant annet ved Høgskolen i Finnmark, og i forbindelse med
rammeprosjektet «Kulturelle brytninger mellom modeller og praksis i en nor-
dnorsk kontekst» ved Universitetet i Tromsø. I de senere år har forskningsin-
teressen i Finland for kvenene gitt flere konkrete utslag, blant annet i form av
to doktoravhandlinger, begge avlagt i Finland, den ene innenfor etnologi, den
andre innenfor sosialantropologi. Begge kandidatene hadde nær forbindelse
med forskningsmiljøer og enkeltforskere i Nord-Norge.

20.3 Aktuelle problemstillinger

Forskning og høgre utdanning på et tilfredsstillende nivå forutsetter at det
finnes fagmiljøer av et minimumsomfang og med en viss stabilitet. Mange av
de fremste forskerene på kvensk kultur og språk tilhører finske fagmiljøer
med utdanningstilbud som kan ha relevans også for norske studenter innenfor
kvensk kultur og språk. Et sentralt spørsmål er følgelig hvordan en kan trekke
på den kompetansen som allerede finnes ved andre forsknings- og høgre
utdanningsinstitusjoner i Norden i arbeidet med å utvikle kvensk høgre utdan-
ning og forskning i Norge.

Det er særlig fagmiljøer ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i
Tromsø som i dag har kompetanse på forskning og høgre utdanning i kvensk
kultur og språk. Det kan være hensiktsmessig at man her satser på å konsen-
trere ressursene slik at kvalitet og aktivitetsnivå er tilfredsstillende slik at fag-
miljøet oppleves som attraktivt og kan trekke til seg fagfolk og doktorgradssti-
pendiater.

De viktigste kvenske bosettingsområdene er fortsatt Nord-Troms og
Finnmark. I Nord Troms gjør det kvenske seg gjeldende særlig i Skibotn i
Storfjord kommune og i flere bygder i kommunene Nordreisa og Kvenangen.
I Finnmark har kommunene Alta og Porsanger gamle kvenske bosettinger; i
Porsanger har særlig bygda Børselv i det siste opplevd en kvensk revitaliser-
ing. I Sør-Varanger er de viktigste kvenske bygdene Pasvik, Neiden og
Bugøynes. Vadsø ble alt i 1860-årene omtalt som «kvenenes hovedstad i
Norge». Også flere av de nærmeste fiskeværene øst og vest for Vadsø har fort-
satt et kvensk preg, som Vestre Jakobselv, Salttjern, Golnes og Skallelv. Opp-
bygging av kompetansemiljøer kan knyttes til de behov disse lokalsamfun-
nene har for utdannet personell til skole og undervisning. Også i andre sam-
menhenger kan det være behov for kjennskap til kvensk språk og den kul-
turen som er knyttet til dette språkfellesskapet. Spørsmålet er da om fagmil-
jøer ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø har muligheter til å
imøtekomme de behov som finnes i disse lokalsamfunnene. Dette kan kreve
at det legges til rette for mer fleksible utdanningstilbud, og større vekt på pop-
ularisering av forskningsresultater.
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20.4 Utvalgets vurderinger og forslag

De siste årene har det vært en økende bevisstgjøring og vitalisering av kvensk
kultur og språk. Dette er i hovedsak fruktene av mange års strev fra de kven-
ske og norsk-finske organisasjonenes side. Kvenene har også fått økt status og
flere rettigheter, gjennom blant annet Europarådets konvensjon om etniske
minoriteter og grunnskolelovens bestemmelser om adgang til finskundervis-
ning. Den generelle interessen for det flerkulturelle samfunnet i Norge har
også bidratt til å styrke kvenenes stilling. Til sammen kan resultere i en
økende interesse for kvensk språk, historie og kultur i årene som kommer.

Det er dokumentert at arbeidsmarkedet har et stort behov for folk med
kompetanse innenfor kvensk historie og kultur, især språklig kompetanse
Rekrutteringen til lærer- og forskerstillingene ved Høgskolen i Finnmark og
Universitetet i Tromsø har til nå nærmest utelukkende blitt dekket av person-
ell fra Finland, langt på vei gjelder det samme for grunnskolen og den
videregående skolen. Det er en kulturpolitisk oppgave å legge forholdene til
rette for økt rekruttering av lærere og forskere fra kvenmiljøene.

Det er ønskelig at den enkelte høgre utdanningsinstitusjonen, først og
fremst Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, fortsatt utvikler sine
tilbud innenfor kvensk og finsk språk, historie og kultur. En sterkere satsning
kan bidra til at kvenrelaterte emner også trekkes inn i andre disipliner og fag,
som for eksempel sosionomutdanningen, samfunnsmedisin og samfunns-
vitenskapelige fag. Institusjonene bør vurdere å utvikle et eget «kvennettverk»
for å styrke samarbeidet, både disiplinært og flerfaglig. Et slikt nettverk bør ta
sikte på å styrke fagmiljøene på tvers av institusjonsgrensene i Norge og byg-
ges ut til et nordisk nettverk, som inkluderer finske utdannings- og forskn-
ingsmiljøer.

Utdanning og forskning i kvensk sammenheng vurderes som et lands-
delsrelevant felt, med særlige forpliktelser overfor landsdelen og de spesielle
temaer og problemstillinger som reises her i samfunnssammenheng. Selv om
en kvensk kultur blir sett som en del av Nord-Norge, bør en imidlertid ikke
glemme at skogfinnene på Østlandet på sett og vis hører til den samme kul-
turen. Kvensk kultur og språk er samtidig både en del av kulturarven og en
levende del av det norske samfunnet. Det er derfor en nasjonal oppgave å sikre
forsknings- og utdanningsmiljøer som kan føre fagmiljøene videre, og bidra til
en videreutvikling av det kvenske samfunnet.

Innenfor det museale feltet har det skjedd en betydelig satsning på kvensk
kultur og historie de siste par tiår. Tromsø Museum/Institutt for museums-
virksomhet, Universitetet i Tromsø, har bygget opp store samlinger især av
foto, kvensk folkemusikk og kopiert materiale fra finske samlinger, i tillegg til
museets egne samlinger ervervet gjennom eget feltarbeid. Nyere kulturhis-
torisk avdeling ved museet er blitt tillagt et særlig ansvar for kvensk kultur.
«Kvenarkivet» er lagt til denne avdelingen. Både i Troms og Finnmark er det
etablert regionale og lokale museer med særlig ansvar for kvenkulturen.
Vadsø Museum/Ruija kvenmuseum er i fylkesplanen for Finnmark definert
som «ansvarsmuseum» i fylket for kvenkulturen. I dag har museet en viten-
skapelig stilling. Også Nord-Troms museum og Kventunet i Børselv,
Finnmark, har kvenkulturen som særlig satsning. Det forventes at en slik
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satsning vil fortsette i årene som kommer, også den forskningsbaserte del av
virksomheten.

Utvalget ser en videre utvikling av fagmiljøer innenfor kvensk kultur og
språk som en forutsetning for at en vesentlig del av den nasjonale kulturarven
blir ivaretatt. Samtidig er kvensk kultur og språk en levende del av det norske
samfunnet, og preger deler av den nordnorske landsdelen. Det er nødvendig
med en ressursinnsats til fagmiljøer ved Høgskolen i Finnmark og Universite-
tet i Tromsø for å ivareta historiske og kulturelle forpliktelser og av hensyn til
det eksisterende kvenske samfunnet i Nord Norge. Disse fagmiljøene vil være
viktige forutsetninger for framtidig utdanning til skoler, museer og andre virk-
somheter hvor kvensk tradisjon, kultur og språk videreføres. Særlig aktuelt er
økning i antall doktorgradsstipend og studentstipend og tildeling av midler til
flerfaglige prosjekter, med særlig vekt på kultur- og identitetsstudier i vid for-
stand av begrepet.

20.4.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til kvenenes stilling
i forhold til forskning og høgre utdanning fremmer utvalget følgende forslag:
– Fagmiljøer ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø bør få til-

strekkelige midler til en videreutvikling av fagmiljøer innenfor kvensk kul-
tur og språk. Det bør særlig gis midler til doktorgrad- og studentstipend
for å sikre en videreutvikling av eksisterende fagmiljøer. Institusjonene
bør utvikle faglige nettverk på tvers av institusjons- og landegrenser i Nor-
den.



NOU 2000: 14
Kapittel 21 Frihet med ansvar 593
Kapittel 21   
Høgre utdanning i et flerkulturelt perspekti

21.1 Utfordringen

Lik rett til utdanning
Svært mange av de kulturelle uttrykkene, som vi til vanlig betrakter som «nor-
ske», har sitt utspring utenfor Norge. Slik sett har Norge lenge vært et flerkul-
turelt land. Men disse kulturtrekkene har gjennom en lang utvikling rukket å
bli en del av vår tradisjon og kan derfor ikke sies å representere noen særegen
utfordring. Det nye ved utviklingen i de siste ti årene er den økende innvan-
dringen, en utvikling som på en langt sterkere måte synliggjør andre verdisett,
andre livsformer, andre religiøse uttrykk og annerledes utseende. Dette
oppleves langt sterkere fordi det skjer over et kortere tidsrom, og fordi det er
så annerledes enn tilvante omgangsformer.

Lik rett til utdanning har vært det sentrale utdanningspolitiske prinsippet
i velferdssystemet i Norge. Denne retten må også omfatte innvandrerne. Det
er i møtet med de forutsetninger, de krav og de forventninger som innvan-
drere har, at det stilles utfordringer til institusjonene i høgre utdanning. Er
utdanningstilbudet tilpasset deres behov? Er det etablert kulturelle, språklige
eller kunnskapsmessige hindre for at disse skal kunne søke seg til høgre
utdanning på lik linje med andre nordmenn? Hvor langt kan en gå i å ta hensyn
til etniske og kulturelle forskjeller i utdanningstilbudene? Skal det etableres
egne tiltak, eller skal disse integreres i det ordinære utdanningstilbudet? Slik
kan det reises en rekke spørsmål knyttet til de dilemmaene som oppstår ved
at også høgre utdanning er blitt et etnisk og flerkulturelt mangfold.

Internasjonale forpliktelser og forholdet til minoriteter i samfunnet
Norge har også forpliktelser i forhold til internasjonale konvensjoner om men-
neskerettigheter. Eksempler på dette er Verdenserklæringen om mennesker-
ettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter, og UNESCO-konvensjonen mot diskriminering i utdanning. Likestill-
ing forutsetter at det fjernes eventuelle barrierer for de etniske minoriteters
deltakelse i samfunnslivet.

Nært knyttet til den flerkulturelle utfordringen ligger spørsmålet om hold-
ningene til ulike minoritetsgrupper. Spørsmålet har et bredere nedslagsfelt
fordi det også omfatter minoriteter som ikke kan betraktes som innvandrere,
for eksempel samer, kvener, sigøynere og tatere. I de siste årene har det blitt
etablert forskjellige fora, for eksempel Senter mot etnisk diskriminering, som
har som oppgave å rette oppmerksomheten mot slike temaer. Samfunnet må
forholde seg til at det norske samfunnet i dag består av andre etniske grupper
enn majoritetsgruppen. Det er viktig at det å tilhøre en minoritet som har et
annet språk, en annen religion og andre tradisjoner enn majoriteten, ikke
innebærer at man får svakere mulighet til skolegang og utdanning. Likestill-
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ing i utdanning krever en aktiv innsats fra minoritetene selv og det øvrige sam-
funnet. Integrasjon er en gjensidig prosess.

Skolen og andre utdanningsinstitusjoner er en fellesarena for kontakt mel-
lom minoritetsgrupper og majoritetssamfunnet. Ikke minst spiller de en viktig
rolle i forhold til holdningsdannelse hos barn og unge. Det er uvisst hvordan
framtidens arbeidsmarked vil se ut, men det kan med sikkerhet slås fast at de
fleste jobber kommer til å stille høye krav til utdanning. Derfor er det ytterst
viktig at vi ikke får en skjev rekruttering til høyere utdanning. Det er også vik-
tig at vi får en bred rekruttering til forskjellige fag og yrker. I dette kapitlet
fokuseres det hovedsaklig på rekruttering til høgre utdanning blant innvan-
drere med ikke-vestlig bakgrunn. Årsaken til dette er at vi finner en lavere rek-
ruttering blant personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn blant per-
soner med vestlig innvandrerbakgrunn.

21.2 Begreper og definisjoner

I tidligere utredninger og i den offentlige debatt om temaet benyttes en rekke
begreper og definisjoner på ulike måter. Definisjonene første- og andregen-
erasjon innvandrere kan ha en utilsiktet virkning i form av en segmentering av
forskjeller mellom «vi» og «de». Diskusjonen rundt definisjoner har i den
senere blitt spesielt konsentrert rundt bruken av betegnelsen andregeneras-
jons innvandrere. Ett alternativ til betegnelsen andregenerasjon innvandrere
er «førstegenerasjon nordmenn», der det framheves at de personene det
gjelder, er født og oppvokst i Norge. Samtidig er begrepene nødvendige av
praktiske og operasjonelle årsaker. Betegnelsene har analytisk verdi så lenge
de sier noe om hvordan ulike gruppers framtid i det norske samfunn vil være.
For øvrig er betegnelsene under kontinuerlig vurdering. 358 I denne innstill-
ingen er begrepene brukt på følgende måter:

Innvandrer
Fram til 1993 ble innvandrere definert ut ifra kategoriene «utenlandske stats-
borgere» og «personer født i utlandet». 359 Det finnes et mangfold av begreper
og avgrensninger som brukes om innvandrer og innvandrerbefolkning. I dag
er det vanlig å skille mellom fødested og foreldrenes nasjonalitet. Betegnelsen
innvandrer brukes om en person med to utenlandsfødte foreldre. Det tas her
utgangspunkt i kategoriene førstegenerasjons og andregenerasjons innvan-
drere. Dette kan medføre at personer som faller inn under definisjonen blir
stigmatisert, dvs. blir ansett for å være en gruppe som skiller seg fra resten av
den norske befolkningen. Det er for øvrig en av årsakene til at man i Sverige
omtaler personer med denne bakgrunnen som «personer med innvan-
drerbakgrunn».

358.SSB Aktuell statistikk, Barn og unge med innvandrerbakgrunn,2000.
359.Vassenden, Kåre: Innvandrere i Norge, hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? 

SSB 1997
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Førstegenerasjons innvandrere
Personer født i utlandet av foreldre som er født i utlandet.

Andregenerasjons innvandrere
Personer født i Norge av utenlandsfødte foreldre. St.meld. nr. 17 (1996-97)
definerer barn av innvandrere, født og oppvokst i Norge som «personer med
innvandringsbakgrunn». Til sammenlikning blir kategorien «innvandrer»
brukt som betegnelse på personer som er født i utlandet, fast bosatt i Norge,
og som har utenlandsfødte foreldre.

Innvandrerbefolkningen
Innvandrerbefolkningen omfatter første- og andregenerasjons innvandrere.

Etnisk minoritet/minoritetsgruppe
Dette er en gruppe med visse lett oppfattbare særtrekk med hensyn til for
eksempel kultur, språk, religion og hudfarge. Bakgrunnen til en person som
tilhører en slik gruppe, er her det sentrale. 360 Ordet etnisk kommer fra det
greske «ethnos» og det betyr folk. Historisk stammer uttrykket «etnisk
gruppe» fra avkoloniseringstiden på 1960-tallet, der dette uttrykket ble brukt
som betegnelse på en befolkning som på grunn av bakgrunn, opprinnelse og
kultur oppfatter seg forskjellig fra andre. 361 Etnisitet blir et uttrykk for en
gruppes identitet og bakgrunn. En minoritet er et etnisk, religiøst og språklig
mindretall som skiller seg fra majoriteten. Fordi ikke alle etniske minoriteter
i Norge har innvandrerbakgrunn, og fordi tilknytning til Norge og rettigheter
varierer, er det vanskelig å anvende minoritetsbegrepet som en fellesbeteg-
nelse for alle som ikke tilhører majoriteten. 362

Integrering
I NOU 1973: 17  Innvandringspolitikk ble integrering forstått som det at en
utlending blir en anerkjent og funksjonsdyktig del av samfunnet uten nødven-
digvis å bli lik samfunnsmedlemmene for øvrig. St.meld. nr. 74 (1979-80)  Om
innvandrere i Norge, introduserte likestillingsbegrepet i norsk innvandrings-
politikk:

«Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med hen-
syn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgrup-
pers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres
og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets
kultur. Skal et slikt likestillingsprinsipp kunne virke i praksis, vil det
ofte være nødvendig med særtiltak for å hjelpe og «ruste opp» innvan-
dreren og innvandrergruppene slik at de etter en overgangsfase på
egen hånd kan ivareta sine interesser»

360.Vassenden, Kåre: Innvandrere i Norge SSB 1997.
361.Mortensen, Graf f Heidi, og Poulsen, Lene: Uddannelse og integration Fou publikasjon 

nr. 6 1998.
362.St.meld. nr. 17 (1996-1997) Innvandring og det flerkulturelle Norge.
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Integreringsbegrepet ble videreutviklet i NOU 1986: 8  Flyktningers tilpasning
til det norske samfunnet. Det ble definert som at en fremmed gruppe blir en
funksjonsdyktig del av vertssamfunnet, men uten at den mister sin kulturelle
eller etniske identitet. Likestilling mellom nordmenn og innvandrere som mål
for likestillingspolitikken ble slått fast i St.meld. nr. 39 (1987-88)  Om innvan-
dringspolitikken.

21.3 Utviklingen fram til i dag

Sammenliknet med andre land er Norge et svært homogent samfunn. Innvan-
dring til Norge er ganske lik utviklingen man har sett i andre medlemsland
innenfor OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Ust-
abile politiske forhold, konflikter, forfølgelse, krig og økonomiske forhold har
medført folkeforflytninger fra fattige til rike land. Norge ble for alvor et innvan-
dringsland i 1971, dels på bakgrunn av etterspørsel etter arbeidskraft i yrker
som ikke krevde fagutdanning. 363

Personer med bakgrunn fra den tredje verden har på 1990-tallet utgjort
halvparten av innvandrerbefolkningen i Norge. 364 I løpet av de siste årene har
innvandringen i stor grad kommet fra land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og
Øst-Europa, fordi mange personer fra disse landene stort sett er flyktninger,
asylsøkere eller utdanningssøkende. 365 Demografisk sett består innvandrer-
befolkningen av mange unge voksne og få gamle; det betyr at en større andel
av innvandrerne er i arbeidsdyktig alder.

Offentlige tiltak
Det har skjedd store endringer i etterkrigstiden i det norske utdanningssyste-
met, spesielt i den siste halvdelen av 1990-tallet. Myndighetene har blitt mer
oppmerksomme på at innvandringen har skapt nye språklige og kulturelle
minoriteter i Norge. Stortinget har årlig bevilget øremerkede midler til en
rekke innvandrerpolitiske tiltak i skolesektoren, blant annet tilskudd til nor-
skundervisning for voksne og norsk som andrespråk i videregående
opplæring. 366 I NOU 1995: 12 hevdes det at

«...den norske innvandringspolitikken på det intensjonale og formelle
plan er preget av integrering, men at den i praksis har virket assimil-
erende, til dels segregerende. En har ikke fullt ut tatt konsekvensene
av at en i dag har andregenerasjonsinnvandrere.»

Den såkalte «Integreringslinjen» har opphav i et plandokument for Kommu-
naldepartementets/ Utledningsdirektoratets arbeid for likestilling mellom
innvandrere og nordmenn, fra 15.12.92. Her blir det stadfestet at innvandrere
så langt som mulig skal ha de samme rettigheter og plikter som nordmenn,
det skal vises respekt for innvandreres språk og kultur, og det skal være en

363.NOU 1995: 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge.
364.Vassenden, Kåre: Innvandrere i Norge, hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? 

SSB 1997.
365.Nordisk Ministerråd: Rekruttering av innvandrere til offentlig sektor, 1998.
366.NOU 1995: 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge.
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aktiv holdning til å motvirke rasisme mellom nordmenn og innvandrere. Det
forutsettes også en tilpasning fra nordmenns side.

Når det gjelder sysselsetting, er det stor variasjon mellom innvan-
drergruppene. Det er markert høyere arbeidsledighet blant ikke-vestlige
innvandrere enn i befolkningen som helhet. Undersøkelse om levekår blant
innvandrere fra 1996 viste at fem av ti blant de med innvandrerbakgrunn som
har høgre utdanning fra ikke-vestlige land var sysselsatt, sammenlignet med
ni av ti nordmenn med universitets eller høgskoleutdanning. 367 Tall fra 1998
viste at det er tre ganger så høy arbeidsledighet blant førstegenerasjons
innvandrere enn for befolkningen som helhet, og at sysselsettingen blant
denne gruppen har økt de siste årene. 368

21.3.1 Handlingsplan og St.meld. nr. 17 (1996-97)

«Handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse» ble utarbeidet
i 1993, og den inneholder 53 tiltak. Handlingsplanen er fortsatt under oppfølg-
ing og evaluering. Den gjelder for det meste innvandrere som har tatt utdan-
ning i sitt hjemland, det vil si at de har medbrakt kompetanse. Områder som
tas opp, er blant annet godkjenning av utenlandsk utdanning, norskopplæring,
kvalifisering, rekruttering, og etablering av arbeidsplasser. Oppfølging av tilt-
akene var lagt til de ulike fagansvarlige departementer og direktorater. En
hovedkonklusjon i en ekstern evaluering av handlingsplanen i 1999 viser at
mye er gjort, men at det også gjenstår en hel del. Dette gjelder blant annet god-
kjenning av utenlandsk utdanning og etablering av nye arbeidsplasser. 369

I St.meld. nr. 17 (1996-97)  Om innvandring og det flerkulturelle Norge blir
særtiltak regnet som en del av mål og prinsipper retningsgivende for utform-
ingen av det flerkulturelle Norge:

«..I utgangspunktet gjelder generelle ordninger og tiltak for alle, uan-
sett bakgrunn. Det kan være påkrevet å endre eller tilpasse slike ord-
ninger i enkelte tilfeller for å sikre at alle faktisk omfattes av dem, også
grupper med særlige behov. På noen områder er det i samfunnets in-
teresse med særtiltak for å sikre at alle, uansett bakgrunn, skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet.»

Sentrale tiltak
Følgende prinsipper og tiltak er ifølge meldingen av sentral karakter når det
gjelder utdanning og arbeid:
– Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil forbedre informas-

jonen om godkjenningsordningene og det norske utdanningssystemet.
– Oppfølging av handlingsplanen for barn og unge med innvan-

drerbakgrunn for å sikre disse barna like muligheter til deltakelse.
– God rådgivning og pedagogisk psykologisk tjeneste er viktig for å

motvirke frafall i videregående opplæring.
– Barne og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kirke-, utdannings-

og utdanningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet vil
utrede nærmere hvordan man kan motivere flere unge med innvan-

367.Nordisk Ministerråd, TemaNord 1998.
368.SSB, Bjertnæs, Marte Kristine Innvandring og innvandrere 2000.
369.Kommunal- og regionaldepartementet 15.12.99.
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drerbakgrunn til å søke førskolelærerutdanning.
– Det er ønskelig at flere med innvandrerbakgrunn tar høgre utdanning.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil få utredet tiltak som
kan bedre rekrutteringen av minoritetsspråklige studenter til høgre utdan-
ning generelt og særlig til profesjonsstudier med stor kontaktflate mot
befolkningsgrupper med innvandringsbakgrunn.

– Rekruttering til politiyrket vil bli videreført.
– Siden kvinner tradisjonelt spiller en viktig rolle som oppdragere, betyr

deres muligheter til å delta i samfunnet mye for barns oppvekst. Det bør
utvikles metoder for å formidle informasjon om familiepolitikk og likestill-
ing i samarbeid med innvandrerne selv og deres organisasjoner.

– Språkopplæring og kvalifisering av kompetanse er viktige satsningsom-
råder for å lette innvandreres muligheter til å komme i arbeid.

Oppfølging av tiltakene i St.meld. nr. 17 er snart ferdig. Tiltak som har blitt satt
i verk ifølge KUF, og som berører rekruttering til høgre utdanning, er: rekrut-
tering til lærerutdanning og etablering av forkurs i norsk ved Høgskolen i
Oslo for studenter som har kommet inn på lærerutdanning eller helse- og sos-
ialfag. Det siste tiltaket blir ikke omtalt som et rekrutteringstiltak, men et tiltak
som skal sørge for et vellykket studium. Ut ifra dette kan det synes som om
rekruttering til høgre utdanning blant studenter med innvandrerbakgrunn er
et område som det har blitt gjort lite konkret med. En av konklusjonene i
St.meld. nr. 17 var forøvrig at det manglet kunnskap om innvandringens kon-
sekvenser for det norske samfunnet, om forholdet mellom innvandrere og
nordmenn, og gode modeller for det flerkulturelle samfunnet. Det var derfor
et ønske om å få utarbeidet en langsiktig strategi for å få et nødvendig
kunnskapsgrunnlag for å håndtere utviklingen av et flerkulturelt samfunn.

St.meld. nr. 12 (1999-2000)  ..Og yrke skal båten bera tar for seg rekrutter-
ing til læreryrket, det vil si en handlingsplan for rekruttering til læreryrket.
Læreryrket representerer et yrke med stor kontaktflate utad mot befolknin-
gen, og er ifølge St.meld. nr. 17 et satsningsområde når det gjelder rekrutter-
ing av studenter med innvandrerbakgrunn. I forslagene som tar for seg rek-
ruttering, er det i hovedsak tenkt på å sette inn tiltak overfor de som har lære-
rutdanning fra andre land, slik at de lettere kan få godkjent sin kompetanse.
Videre pekes det på at det bør bli lagt til rette for at morsmålslærere får ta
etterutdanning. Det nevnes ikke noe spesifikt i forhold til rekruttering av stu-
denter med innvandrerbakgrunn til yrket.

21.3.2 Likestilling og integrering i norsk utdanning

Det er en velkjent sannhet at utdanning er nøkkelen til både videre utdanning
og arbeid. I et flerkulturelt samfunn må institusjonene tilpasses og gjenspeile
det kulturelle og språklige mangfoldet. Det vil si at læringsmiljøet i vid for-
stand skal tilpasses de elevene/studentene utdanningsinstitusjonene faktisk
har. 370 Selv om rekruttering til høgre utdanning fremdeles kan hevdes å være
preget av sosial skjevhet, har utbyggingen av sektoren resultert i at flere grup-
per av studenter med ulik bakgrunn finnes på universiteter og høgskoler.

370.NOU: 1995 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge.
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Utdanning er av betydning for den enkeltes utvikling og
framtidsmuligheter. For samfunnet er utdanning viktig blant annet for å
utjevne ulikheter i fordelingen av velferd, innflytelse, og for muligheter for
deltakelse i samfunnslivet. For utdanningsinstitusjonene vil kvaliteten tjene på
en bredere rekruttering, på samme måte som det flerkulturelle samfunnet rep-
resenterer en befolkning med ulik erfaringsbakgrunn som samfunnet i sin hel-
het tjener på. Arbeidsmarkedet er preget av en større etterspørsel etter
arbeidskraft med høgre utdanning. Det er derfor viktig at alle uansett kjønn,
sosial og etnisk bakgrunn får like muligheter til å ta en utdanning. Det for-
sterker som regel den enkeltes stilling på arbeidsmarkedet og bidrar til en jev-
nere ressursfordeling i samfunnet. Det er i den forbindelse viktig å studere
utdanning og utdanningsmuligheter blant personer med innvan-
drerbakgrunn.

I den norske debatten om innvandring har integrering, assimilering, seg-
regering og likestilling vært hovedbegreper. I NOU 1973: 17 blir begrepet
integrering avgrenset i forhold til assimilering: «...det at en utlending er en
anerkjent og funksjonsdyktig del av samfunnet uten nødvendigvis å bli lik
samfunnsmedlemmene for øvrig». Uttrykket assimilering skulle unngås.
St.meld. nr. 74 (1979-80) introduserer likestillingsbegrepet i norsk innvan-
dringspolitikk:

«Et slikt flerkulturelt samfunn må etter regjeringens mening bygge på
prinsippet om likestilling og like muligheter for grupper og kulturer.
Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med hen-
syn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgrup-
pers kulturelle, sosiale, og religiøse særtrekk må dessuten
respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med ma-
joritetssamfunnets kultur. Skal et slikt likestillingsprinsipp kunne
virke i praksis, vil det ofte være nødvendig med særtiltak for å hjelpe
og «ruste» opp innvandreren og innvandrergruppene slik at de etter en
overgangsfase på egen hånd kan ivareta sine interesser.» 371

St.meld. nr. 39 (1987-88)
St.meld. nr. 39 (1987-88)  Om innvandringspolitikken påpeker at likestilling
mellom innvandrere og nordmenn innebærer at innvandrerne så langt det er
mulig skal ha samme muligheter, rettigheter og plikter som resten av
befolkningen. Samme melding åpner for bruken av særskilte tiltak for å oppnå
likestilling:

«En likeverdig tilværelse og samme muligheter for deltaking i samfun-
net for innvandrerne er avhengig av at samfunnet på enkelte felter tilb-
yr særskilte tiltak, for eksempel utdanning/opplæringstiltak, tiltak på
arbeidsmarkedet, boligtiltak, samt helse- og sosialtiltak som tar hen-
syn til innvandrernes forutsetninger. Slike tiltak kan derfor ikke opp-
fattes som særfordeler for innvandrerne. Hensikten med dem er å
fjerne eller redusere hindringer eller vanskeligheter som innvandrere
møter i det nye og fremmede miljø, slik at de kommer i en reell likes-
tillingsposisjon i forhold til befolkningen for øvrig.»

371.St.meld. nr. 74 (1979-1980) Om innvandrere i Norge
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Mandatet til NOU 1995: 12  Opplæring i et fremmedkulturelt Norge var å lage
en samlet gjennomgang av problemstillingene som gjelder undervisning av
fremmedspråklige på alle nivåer i utdanningssystemet. Det ble av tidsmessige
årsaker valgt å utelate opplæring og utdanning i universitets- og høgskolesek-
toren. Unntaket er lærerutdanningen. Utdanningspolitikk blir omtalt i sam-
menheng med arbeidsmarkedet, og en vellykket integreringspolitikk blir
definert slik:

«.....At det finnes en andel av innvandrere og flyktninger i alle lag av ar-
beidsmarkedet som svarer til deres prosentvise andel av den norske
befolkningen»

Utvalget presiserte også at det i forbindelse med rekruttering til læreryrket
må åpnes for å lette adgangen til høgskolesystemet for de tospråklige
minoritetsstudentene. Eksempler som nevnes, er opptak på særskilte vilkår,
og tilrettelegging, veiledning og oppfølging i studiet, særlig i norsk og peda-
gogikk. Studiebetingelsene må også legges særskilt til rette. 372

21.4 Dagens situasjon

21.4.1 Svakt grunnlag for statistikk

Det er vanskelig å kartlegge innvandrernes utdanningsnivå. En av årsakene til
dette er at opplysninger om høyeste fullførte utdanning mangler for mange,
derfor blir det vanskelig å foreta sammenlikninger av utdanningsnivå mellom
innvandrere. Det kan også være problematisk ut fra hva slags definisjoner
man velger å ta utgangspunkt i. Det gjelder i første omgang innvandrere som
har tatt utdanning i utlandet. Andelen med uoppgitt utdanning varierer fra
landgruppe til landgruppe. For mange innvandrere fra enkelte land i Øst-
Europa og den tredje verden, Sverige og Danmark mangler det opplysninger
om høgre utdanning. Det ser ut til å være et sterkt behov for å styrke og forbe-
dre informasjonsgrunnlaget om studenter med innvandrerbakgrunn i høgre
utdanning, både når det gjelder førstegenerasjon og andregenerasjon. Dette
inntrykket bekreftes av SSB i en evaluering av Innvandrerstatistikk prosjektet.
373 Det er også et behov for i sterkere grad å koordinere statistikk og forskn-
ing om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til høgre utdan-
ning.

21.4.2 Forskning

Det finnes en rekke institusjoner som forsker på temaet innvandrere i Norge.
Eksempler på dette er Institutt for Samfunnsforskning, (NIFU), Institutt for
forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA), Forskningsstiftelsen Fafo
og Forskningsprogrammet for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner,
(IMER). Andre relevante aktører er universitetene og høgskolene. Institutt for
sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har et prosjekt der de
blant annet studerer rekruttering til høgre utdanning blant studenter med
innvandrerbakgrunn.

372.NOU 1995 12: Opplæring i et flerkulturelt Norge.
373.Vassenden, Kåre Innvandrerstatistikk prosjektet, styringsgruppas evaluering 1997.
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Forskning om andregenerasjons innvandrere og høgre utdanning er et
relativt nytt forskningsfelt, det gjelder også de øvrige nordiske land. Målet til
forskningsprogrammet IMER, er å bidra til å øke den forskningsbaserte
kunnskapen om den internasjonale migrasjonen til Norge, innvandringens
konsekvenser for det norske samfunnet, og relasjonene mellom innvandrere
og nordmenn, minoritet og majoritet. Et av forskningsprogrammene inne-
holder blant annet et prosjekt om andregenerasjonens situasjon i Norge, sam-
menliknet med i Norden og Vest-Europa. Det skal være ferdig i 2001. I regi av
forskningsprogrammet KUV, «Kompetanse, utdanning og verdiskapning»
(Forskningsrådet), har de et forskningsprosjekt med temaene høgre utdan-
ning, rekruttering, finansiering og resultater. Her blir blant annet rekruttering
til høgre utdanning blant studenter med innvandrerbakgrunn behandlet.

21.4.3 Innvandrernes utdanningsbakgrunn

Utdanningsnivået blant personer med innvandrerbakgrunn varierer med
oppvekstland, kjønn og alder. Generelt sett finner vi det høyeste utdanning-
snivået hos innvandrere fra vestlige land, og det laveste blant de som er født i
den tredje verden. Vi velger av den grunn, som tidligere nevnt, å fokusere på
rekruttering til høgre utdanning blant personer med ikke-vestlig bakgrunn.
Flere studier av rekruttering til ulike typer utdanninger har vist en klar sam-
menheng mellom sosial bakgrunn, bosted og valg av utdanning. 374 Et sentralt
spørsmål i denne sammenheng er om andregenerasjon følger et mønster som
er lik førstegenerasjon når det gjelder rekruttering til høgre utdanning, eller
om de i større grad likner befolkningen for øvrig.

Oslo skiller seg ut med en svært stor andel med personer med innvan-
drerbakgrunn. Oslo utgjør den største innvandringskommunen med 85 550
personer, deretter kommer Bergen, med 12 243 personer. 375 I 1996 utgjorde
innvandrere og barn av innvandrere 15 pst. av folkemengden i Oslo. I dag bor
fire av ti innvandrerbarn i Oslo, og ikke-vestlige innvandrerbarn med land-
bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika utgjør de største befolkningsgrup-
pene. 376 Elever med innvandrerbakgrunn utgjør 22 pst. av alle elever i den
videregående skole i Oslo. 377 Oslo står dermed i en særstilling i forhold til
andelen barn og ungdom med innvandrer- eller flyktningbakgrunn. Det har av
den grunn blitt satset på ulike tiltak for barn og unge i bydeler med størst
bokonsentrasjon. Dette er i tråd med hovedmålet for innvandrerpolitikken: at
alle innvandrere så langt som mulig skal ha samme muligheter og rettigheter
og plikter som befolkningen for øvrig. Det er viktig å legge til rette for økt
likhet i muligheter. 378 Blant annet er dette av sentral betydning fordi barn
med innvandrerbakgrunn oftere vokser opp i familier med dårligere økonomi
enn barn med norsk bakgrunn. 379

374.Vassenden, Kåre Innvandrere i Norge, hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? SSB 
1997.

375.Statistisk Sentralbyrå Innvandrerbefolkningen 1. januar 1998.
376.Vassenden 1997 og St.meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
377.Skolesjefen i Oslo, 1999
378.Barne og familiedepartementet 1995: Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
379.St meld. nr 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
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Førstegenerasjons innvandrere i høgre utdanning
Det er en betydelig lavere rekruttering til høgre utdanning blant førstegen-
erasjon enn andregenerasjons innvandrere. I 1997 var 12,4 pst. (2 077 per-
soner) av alle i aldersgruppen 19-24 år i høgre utdanning. Det tilsvarende tallet
for 1999 fordelt på kjønn viser at rekrutteringen ikke har endret seg noe ves-
entlig siden 1997; 12,2 pst. blant kvinner og 11,8 pst. blant menn.

Figur 21.1 Personer uten innvandringsbakgrunn, første- og andregenerasjons innvandrere i alderen
19-24 år fordelt på prosent (se tabell 21.1).

Kilde: SSB 1999

Rekrutteringsnivået kan karakteriseres som fortsatt svært lavt. Det er
også verdt å merke seg at det er stadig flere barn og unge som kommer til
Norge som enslige asylsøkere. Den største aldersgruppen blant disse er ung-
dom i alderen 16-18 år fra Irak og Somalia. 380 Denne gruppen er en utsatt
gruppe, også i utdanningssammenheng. Innvandrerbefolkningen er også
«yngre» enn den norske befolkning. Dette gjelder spesielt aldersgruppen 25-
39 år, og konsentrasjonen er særlig sterk blant mannlige innvandrere. 381

Kilde: SSB

380.UDI årsrapport for 1999
381.Bjærtnes, Marte Kristine » Innvandring og innvandrere 2000» SSB

Tabell 21.1: Personer uten innvandringsbakgrunn, første- og andregenerasjon innvandrere i
alderen 19-24 år

I alt (N) Under utdanning Ikke under utdanning

Kvinner Menn Kvinner Menn

Personer uten innvandrings-
bakgrunn

316 582 33,5 23,2 66,5 76,8

Førstegenerasjons innvandrere 19 697 12,2 11,8 87,8 88,2

Andregenerasjons innvandrere 2 724 22,9 19,5 77,1 80,5
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I 1999 utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge 260 742 personer av
befolkningen i Norge. Dette innebærer 220 347 førstegenerasjons innvan-
drere og 40 395 andregenerasjons innvandrere. Pakistan utgjør den største
innvandrergruppen, deretter kommer Sverige og Danmark. Norge ble med
EØS- avtalen i 1994 en del av et felles arbeidsmarked mellom de nordiske lan-
dene. 382 Arbeid utgjør en viktig årsak til innflyttingen til Norge blant personer
fra nordiske land.

Kilde: SSB 1999

Mulige årsaker til lav rekruttering
Disse tallene gir ikke informasjon om antall år bosatt i Norge og om man har
noe utdanning fra et annet land i tillegg. Alder, kjønn og innvandringstid-
spunkt er faktorer som har betydning for utdanningsnivået. Alderssam-
mensetningen blant andregenerasjons og førstegenerasjons innvandrere er
også forskjellig. En annen grunn kan være at det er færre blant førstegeneras-
jon som er i videregående opplæring sammenlignet med andregenerasjon. 383

I tillegg er årsak til innvandring til Norge også av betydning, om man har
opphold på grunnlag av for eksempel flukt, arbeid eller studier, i forhold til til-
bud om opplæring.

Blant førstegenerasjons innvandrere er det størst forskjeller hvis land-
bakgrunn blir tatt i betraktning. Det er høyest rekruttering blant personer
med bakgrunn fra Øst-Europa og Asia, og lavest rekruttering blant personer
med bakgrunn fra Afrika og Vest-Europa. En mulig forklaring på den lave rek-
rutteringen blant kategorien Vest-Europa, Nord-Amerika og Oceania, er at det
ikke finnes så mange i aldersgruppen 19-24 år som har tatt videregående
opplæring i Norge, og som ønsker å studere videre i Norge. En annen årsak
kan være at arbeidsopphold er primærårsaken til at de bor i Norge. Afrika har
ifølge tabell 21.2, den laveste rekrutteringen. Sammenligner vi Afrika med Sør-
Amerika og Mellom-Amerika, blir forskjellene mer synlige hvis vi også tar
hensyn til størrelsen på populasjonene. Dette er kanskje et illustrerende

382.Vassenden, Kåre, Innvandrere i Norge, hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? 
SSB 1997

Tabell 21.2: Førstegenerasjon innvandrere i alderen 19-24 år, fordelt på kjønn og land-
bakgrunn, prosent

Verdensdel Bosatt i alt (N) Under utdanning Ikke under utdan-
ning

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Vest-Europa, Nord-Amerika, Oce-
ania

3 669 2 487 8,5 6,5 91,5 93,6

Asia 3 605 2 858 13,2 15.3 86,9 84,8

Øst-Europa 2 371 1 999 18,9 15,5 81,1 84,5

Sør-Amerika, Mellom-Amerika 458 385 12,7 9,9 87,4 90,2

Afrika 942 923 5,0 7,9 95,1 92,1

383.Vassenden, Kåre Innvandrere i Norge hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? SSB 
1997.
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eksempel på at fødeland kan være av stor relevans når det gjelder rekruttering
til høgre utdanning, der vi finner det laveste utdanningsnivået blant personer
som har innvandret fra den tredje verden. 384 I den forbindelse er det verdt å
merke seg at dette er små tall, med grunnlag i små populasjoner, som gjør at
vi bør tolke dette som tendenser og ikke som faktum. Det medfører at det er
vanskelig å spekulere i årsaker til den lave rekrutteringen.

Forskjeller mellom kjønnene blant førstegenerasjon er forskjellig avhen-
gig av landbakgrunn. Kategorien Øst-Europa viser en svak overvekt av kvin-
ner i høgre utdanning. En av årsakene kan være et overskudd i aldersgruppen
blant det ene kjønn, og antall personer som kommer fra de ulike landene. For
øvrig viste eksempler fra 1994 på grad av gjennomstrømning i overgang fra
grunnskolen til videregående opplæring blant førstegenerasjons innvandrere,
at denne gruppen hadde minst tilbøyelighet til å gå rett over i videregående
opplæring. Gjennomstrømningen var også lavere blant førstegenerasjons
innvandrere i videregående opplæring sammenliknet med andregenerasjon.
385

Hovedområder
Fokus på førstegenerasjons innvandrere kan deles inn i to hovedområder når
det gjelder rekruttering, med fokus på alder ved ankomst til Norge. Et område
handler om utdannings- og opplæringstilbud tilpasset unge førstegenerasjons
innvandrere. Ett annet område handler om det å kunne få godkjent utdanning
som er tatt i hjemlandet/i et annet land, og å kunne ta videre utdanning. Det
synes som om det her har vært størst konsentrasjon rundt utformingen av nor-
skopplæringen, og utvikling av tilbud i etter- og videreutdanning innenfor
flerkulturell pedagogikk for undervisningsansatte.

Norskundervisning
Grunnlaget for deltakelse i et flerkulturelt samfunn legges i barne- og ung-
domsårene. Det er av avgjørende betydning at personer med
minoritetsspråklig bakgrunn får et språkgrunnlag som setter de i stand til å
delta aktivt i samfunnet. Elever og studenter med innvandrerbakgrunn repre-
senterer et etnisk, kulturelt og språklig mangfold. På lik linje med studenter
og elever uten innvandrerbakgrunn, kommer de til skolen med svært ulike
forutsetninger. I utformingen av politikken for opplæringen av språklige
minoriteter, 386 har det hele tiden vært en forutsetning at opplæringen skal
legges til rette slik at elever fra språklige minoriteter får en skolegang som gir
dem muligheter til videre utdanning på lik linje med andre elever. Dagens poli-
tikk når det gjelder norskopplæring for nyankomne flyktninger og innvan-
drere er en satsning på mer differensiert opplæring tilpasset den enkelte.
Dette forutsetter både tilrettelagte tilbud og særtiltak for enkelte grupper med

384.Jørgensen, Tor Utdanning i Norge SSB 1997.
385.Vassenden, Kåre Innvandrere i Norge, hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? SSB 

1997.
386.Elever som ikke har norsk som førstespråk, St.meld. nr. 25 (1998-99) Elever fra språklige 

minoriteter i grunnskolen.
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spesielle behov. For skolen er det en stor utfordring å gi alle elever uavhengig
av språklig bakgrunn en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.

Når det gjelder norskundervisning for personer med innvan-
drerbakgrunn, kan dette studeres nærmere gjennom å se på forholdet mellom
norskopplæring for personer som har et annet morsmål enn norsk og mor-
smålsopplæring. 387 Når det gjelder forholdet mellom morsmål og nor-
skundervisning, betegnes det i Mønsterplan for grunnskolen (M87) at det er
et mål at elevene får utviklet sitt morsmål og norsk, slik at de blir funksjonelt
tospråklige. Da morsmålsundervisning gis på grunnskolenivå, vil fokuset her
være særskilt norskopplæring. Det er for øvrig den enkelte kommune som har
ansvaret for organisering og tilrettelegging gjennomføring av opplæringen av
språklige minoriteter.

Videregående opplæring
Til forskjell fra grunnskolen er det ikke i den videregående opplæringen inn-
ført spesielle rettigheter for minoritetsspråklige elever i tilknytning til Reform
94. På linje med andre elever, har de rett til å få en opplæringen tilpasset sine
behov. St.meld. nr. 32 (1998-99)  Morsmålsopplæring i grunnskolen omtaler
prinsippet om tilpasset opplæring slik: «Prinsippet om tilpasset opplæring fun-
gerer heller ikke tilfredsstillende for minoritetsspråklige elever eller for elever
med rett til særskilt tilrettelagt opplæring.» En elev som trenger tilrettelagt
opplæring kan få en slik opplæring utover tre år. Innvandrere med svake nor-
skkunnskaper kan etter en sakkyndig vurdering komme inn under denne
bestemmelsen. 388 I videregående opplæring finnes tilskuddsordningen
«ekstra opplæring for språklige minoriteter.» Målet er å øke andelen
minoritetsspråklige elever som gjennomfører videregående opplæring, og å
stimulere kommunene (skoleeiere) til å gi ekstra språkopplæring til språklige
minoriteter (de som har annet morsmål enn norsk, svensk, dansk) i
videregående opplæring. Tilskuddsordningen kan brukes til støtteundervisn-
ing i norsk, i morsmål, i engelsk, på norsk og på morsmål. Undervisningen kan
gjennomføres som tolærersystem, i egne grupper, i klasser eller som egne
innføringskurs. 389

Norskundervisning for nyankomne unge innvandrere
Kvalifisering av nyankomne innvandrere har blant annet som formål å gjøre de
i stand til å benytte seg av det ordinære utdannings- og kvalifiseringssystem
eller å fungere i ordinært arbeid. Ett kvalifiseringstiltak er innføringskurs til
videregående opplæring. Det fungerer som forkurs til første trinn i
videregående opplæring. Dette er ikke en del av opplæringsordningen etter
lov om videregående opplæring, og det omfattes heller ikke av retten til
videregående opplæring. Kurset kan også tilbys nylig bosatte voksne. 390

Blant de minoritetsspråklige elevene som gjennomfører innføringskurs, er det
mange uten norsk skolebakgrunn og med svake norskkunnskaper. 391 Dette

387.St.meld. nr. 25 (1998-99) Om morsmålsopplæring i grunnskolen.
388.Tverrdepartemental arbeidsgruppe, slutt rapport mars 2000.
389.St.prp. nr. 1 1999-2000.
390.Tverrdepartemental arbeidsgruppe, sluttrapport mars 2000.
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innføringskurset kan innenfor dagens regelverk betraktes som et venteår.
Dette betyr at elevene starter på grunnkurs med redusert rett, dvs. må gjen-
nomføre treårig opplæringsløp uten avbrudd. Det anbefales i St.meld. nr. 32
(1998-99) at det arbeides videre med minoritetsspråklige elevers status og ret-
tigheter innenfor videregående opplæring.

Godkjenning av utdanning tatt i hjemlandet
Ansvaret for godkjenning av utdanning tatt i hjemlandet/ et annet land, er
delegert til ulike offentlige instanser avhengig av utdanningsnivå. Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet har et overordnet ansvar for at det
eksisterer et godkjenningssystem for utenlandsk utdanning og yrkeskompet-
anse. Godkjenningsmyndighet for høgre utdanning er lagt til det enkelte uni-
versitet eller høgskole. NAIC (Informasjonssenteret for internasjonal utdan-
ning ved Norgesnettrådets sekretariat) kan gi en generell vurdering av nivået
og omfanget av høgre utdanning fra utlandet. De har ingen hjemmel til å god-
kjenne. En søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning blir sendt til
NAIC, som oversender den til faginstansen med en anbefaling. Gjennomsnit-
tlig tid for godkjenning av en slik søknad er ca. seks måneder.

Når det gjelder yrkesprøving, er det Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet som har ansvaret for å utarbeide retningslinjer. Tilbake-
meldinger fra NAIC viser at det er et sterkt behov for utvikling av bedre syste-
mer for godkjenning av utenlandsk utdanning. Det er også et behov for
utvikling av et system for prøving av kompetansen i forbindelse med godkjen-
ning. I mange tilfeller finnes det av ulike årsaker ikke dokumentasjon på
utdanning. Ofte kan den være vanskelig å framskaffe. Hvis man har framskaf-
fet dokumentasjon, kan det være vanskelig å få den verifisert eller å finne tils-
varende utdanning i Norge for sammenlikning. Dette har i noen tilfeller med-
ført at enkleste utvei blir ansett å være å kjøpe falsk dokumentasjon, selv om
den enkelte har tatt utdanning i hjemlandet. En løsning på dette er å etablere
systemer for å teste studiekompetanse, dvs. for å prøve kompetansen. Et
annet formål med en slik test er avkorting i forhold til videre utdanning i
Norge. 392 Dette betyr at arbeidet med å godkjenne utdanning tatt i utlandet
bør satses på ytterligere, samtidig som at testsystemer bør blir utviklet og
etablert. I forbindelse med voksne som ønsker å ta videregående opplæring,
er det foreslått å innføre en rett til videregående opplæring for denne gruppen.
Dette tas utgangspunkt i de voksnes realkompetanse og det er nå i gang et
arbeid for å utvikle et system for verdsetting av realkompetanse inn mot
videregående opplæring. 393

Godkjenning av innvandrernes utdanning tatt i hjemlandet er ingen ukjent
problemstilling. Et eksempel på dette er «Handlingsplan for bedre bruk av
innvandrernes kompetanse» fra 1993. En av konklusjonene i en evaluering av
planen i 1996 omtalte arbeidet med godkjenningsordninger som mangelfullt
fulgt opp, og at det var et fortsatt behov for å intensivere innsatsen. En tverrde-

391.St.meld. nr. 32 (1998-99) Morsmålsopplæring i grunnskolen.
392.NAIC april 2000.
393.Tverrdepartemental arbeidsgruppe, sluttrapport mars 2000. Dette er for øvrig drøftet 

nærmere her i  (Link til) kap. 5 Internasjonalisering
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partemental arbeidsgruppe nedsatt i 1998 skulle se nærmere på grunn-
leggende kvalifisering av nyankomne innvandrere. Gruppen har i sin sluttrap-
port kommet med den samme konklusjonen. Den framhever at forskning
viser at mange gir opp å få godkjent sin utdanning i en lengre godkjenning-
sprosess, og at det er viktig at den enkelte får hjelp til å finne fram til rette
instans. Arbeidsgruppen anbefaler Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet å fortsette arbeidet med å bedre informasjonen om godkjenningsord-
ningene, og arbeidet med å legge til rette for yrkesprøving. 394

Andregenerasjons innvandrere i høgre utdanning
Tall fra 1997 395 viser at det av i alt 2 230 andregenerasjons innvandrere mel-
lom 19 og 24 år var ca. 493 studenter i høgre utdanning. Disse utgjorde 22.1
pst. av alle andregenerasjons studenter med innvandrerbakgrunn. Det tils-
varende tallet for personer mellom 19-24 år uten innvandrerbakgrunn var 27.3
pst. (83 609) av alle personer i denne årsgruppen (306 152). Sammenligner vi
prosentandelen som ikke var i høgre utdanning, er det ikke så store for-
skjeller: 56,6 pst. for dem uten innvandrerbakgrunn og 58,4 pst. for andregen-
erasjons innvandrere. Derimot var det en større forskjell på førstegenerasjon,
der 71 pst. ikke var i høgre utdanning.

Kilde: SSB 1999

Tall fra 1999 viser at utviklingen har holdt seg relativt stabil. Det er ca 22
pst. studenter med andregenerasjons innvandrer bakgrunn i høgre utdanning,
der kvinnene utgjør 22,9 pst. og mennene 19,5 pst. 396 Dette kan tolkes som
en positiv utvikling, som samsvarer med utviklingen i Danmark og Sverige.
Samtidig er det flere kvinner enn menn, noe som også gjelder for rekrutterin-
gen blant studenter uten innvandrerbakgrunn. I de siste årene har det vært en
framtredende nedgang blant mannlige andregenerasjons innvandrer stu-
denter i aldersgruppen 19-24 år. 397 En mulige årsak til dette kan blant annet

394.Sluttrapport fra Tverrdepartemental arbeidsgruppe-mars 2000 Grunnleggende kvalifis-
ering av nyankomne innvandrere.

395.Notat fra SSB, fra Universitets- og høgskoleavdelingen i KUF.

Tabell 21.3: Andregenerasjon innvandrere i høyere utdanning, 19-24 år, fordelt på land-
bakgrunn, prosent, 1999

Verdensdel Bosatt i alt (N) Under utdanning Ikke Under utdan-
ning

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Vest-Europa, Nord-Amerika, Oce-
ania

221 215 29,0 26,5 71,0 73,6

Asia 782 865 22,1 20,5 77,9 79,5

Øst-Europa 222 210 20,0 15,2 80,0 84,8

Sør-Amerika, Mellom-Amerika 22 30 18,2 10,0 81,8 90,0

Afrika 74 83 23,0 6,0 77,0 94,0

396.Tallene er relative, fordi det er et høyt antall lave verdier, som av anonymitetshensyn 
ikke kan oppgis (SSB 1999).
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ha sammenheng med at det i de senere år har blitt lettere å etablere seg på
arbeidsmarkedet. Til sammenlikning var andelen andregenerasjons innvan-
drere høyest i 1994, og på denne tiden var også andelen registrerte arbeidsle-
dige størst blant innvandrere. Det viser seg også at det er høyest andel
mannlige andregenerasjons innvandrere i alderen 25-29 år. 398

Det som er interessant i denne sammenhengen er landbakgrunnen til stu-
dentene, der enkelte skiller seg ut når det gjelder andelen de utgjør i høgre
utdanning. Studenter med bakgrunn fra vestlige land har som forventet en
sterkere rekruttering enn studenter med bakgrunn fra ikke-vestlige land. Der-
imot er det store forskjeller når det gjelder rekrutteringen av menn og kvinner
for andregenerasjon med landbakgrunn fra Sør-Amerika, Mellom-Amerika og
spesielt Afrika. Dette tyder på at det er langt færre menn enn kvinner blant
andregenerasjons innvandrere med landbakgrunn fra ikke-vestlige land som
velger høgre utdanning. Det er vanskelig å foreta en årsaksanalyse uten
grunnlag i en grundigere studie. Et mulig utgangspunkt er å se nærmere på
situasjonen i videregående opplæring, tilgangen på informasjon om høgre
utdanning, og betydningen av foreldres sosio-økonomiske bakgrunn for
andregenerasjons innvandrere.

Forskjellene i rekrutteringen mellom andregenerasjon og førstegeneras-
jon innvandrere avdekker at rekrutteringen blant andregenerasjon er bra.
Rekrutteringen har holdt seg omtrent på samme nivå siden 1997. Sammenlik-
net med rekrutteringen blant personer uten innvandrerbakgrunn ligger den
noe etter, men den kan fortsatt karakteriseres som svært positiv. Rekrutterin-
gen blant førstegenerasjon er lav, og en av årsakene kan kanskje finnes i
alderen ved ankomst til Norge blant en del personer med førstegenerasjons
innvandrerbakgrunn.

Andelen med utdanning på universitets- og høgskolenivå er høgre blant
innvandrere fra Norden enn blant den norskfødte befolkningen. Ifølge
St.meld. nr. 17 opplever en del unge med innvandrerbakgrunn at de stenges
ute, og at de har begrensede framtidsutsikter i Norge sammenliknet med
annen ungdom. 399 I en undersøkelse om innvandreres levekår i 1996 blant
ikke-vestlige innvandrere kom det fram at 15 pst. hadde høgre utdanning,
sammenliknet med 34 pst. blant den norske delen av befolkningen. Iranere og
chilenere framsto med et utdanningsnivå som var høyere enn blant nord-
menn. Innvandrer ble her definert som personer med to utenlandsfødte forel-
dre. Utvalget besto av 2 561 personer.

Familiebakgrunn, kunnskap om ulike yrkesmuligheter og ikke minst
bekjente som har valgt høgre utdanning, er av stor betydning for de unges
valg av studium i høgre utdanning. 400 I den forbindelse er det viktig å få svar
på om det er slik at studenter med innvandrerbakgrunn kan behøve særskilt
støtte, og at det blir utarbeidet undersøkelser og statistikk som kan gi et mulig
svar på problemstillingen. Dagens studenter med innvandrerbakgrunn er som
andre studenter ingen homogen gruppe. Det er av den grunn nødvendig å få

397.SSB, Bjærtnes, Marte Kristine Innvandring og innvandrere 2000.
398.SSB, mars 2000 Barn og unge med innvandrerbakgrunn
399.St.meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
400.Intervjuer med KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter), 

Mira senteret, Antirasistisk senter, og Pakistansk Studentersamfunn.
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kartlegginger med utgangspunkt i studentenes landbakgrunn, for å støtte og
forbedre deres muligheter i høgre utdanning og i arbeidslivet.

21.5 Et nordisk perspektiv

Nordisk Råd har et eget utvalg, «Migrasjonsutvalget», som har som et av sine
hovedaktiviteter å gjennomføre forskjellige prosjekter. Migrasjonsutvalget tar
for seg forskjellige emner om innvandring og innvandrere i norden. Integre-
ring av innvandrere anses for å være en spenningsfylt prosess, som rommer
kulturelle motsetninger, uenighet om politiske målsettinger, pengebev-
ilgninger og praktiske integrasjonstiltak. 401 Målet med Migrasjonsutvalget er
å bidra til politikkutvikling, lære av hverandres erfaringer og skape faglige
nettverk i de nordiske land når det gjelder integrering av innvandrere og flyk-
tninger.

Et fellestrekk ved de nordiske landene, er at flertallet av innvandrerne er
fra Norden og vestlige land, og at de fleste unge andregenerasjons innvan-
drere har foreldre fra ikke-vestlige land. I tillegg er andelen med innvan-
drerbakgrunn fra ikke-vestlige land sterkt underrepresentert i offentlig virk-
somhet i de nordiske land. Landene har alle satt i gang programmer som skal
styrke rekrutteringen til offentlig sektor, da det er en målsetting at innvan-
drernes sysselsetting skal avspeile deres andel av befolkningen.

21.5.1 Sverige

Historikk
På svært kort tid har Sverige blitt et land med etnisk og kulturelt mangfold; fra
1970 til 1995 økte antall utenlandsfødte med ca. 400 000. Historisk sett begynte
innvandringen til Sverige i 1950-1960. Behovet for arbeidskraft var stort, og på
samme tid ble Norden et felles arbeidsmarked, noe som ledet til at mange
finner innvandret. Etter 1972 kom det flest flyktninger og deres slektninger,
blant annet fra det tidligere Jugoslavia. Starten på arbeidet med å lage en inte-
greringspolitikk for innvandrerne skjedde rundt 1950.

Som innvandrere regnes personer som har innvandret til Sverige, og per-
soner som har minst én forelder som er født i utlandet. Det finnes 1,7 til 1,8
millioner personer som har helt eller delvis utenlandsk bakgrunn i Sverige.
Disse kan deles opp i tre store grupper: personer som er født i andre nordiske
land, personer født i det øvrige Europa, og personer født i Asia, Afrika og Sør-
Amerika. De siste årene har innvandringen fra utenomeuropeiske land økt
kraftig.

Organisering
I 1997 endret svenske myndigheter sin organisering av det innvandrerpoli-
tiske området. Innvandrerpolitikk ble endret til «integrationspolitikk». Hen-
sikten med dette var å forhindre en oppdeling av befolkningen i et «vi» og
«de». Innvandrere skal omfattes av den samme generelle politikken som den
øvrige befolkningen og skal ha de samme rettighetene. Målet med integras-

401.Nordisk Ministerråd: Rekruttering av innvandrere til offentlig sektor i de nordiske lan-
dene 1997.
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jonspolitikken er derfor like reelle rettigheter og muligheter for alle uansett
etnisk og kulturell bakgrunn. Det gis rom for særskilte tiltak overfor innvan-
drere bare når de anses for ikke å være dekket av den generelle politikken.
Bakgrunnen for denne endringen var utilsiktede konsekvenser av at innvan-
drere ble synliggjort som gruppe gjennom innvandrerpolitikken. Mye av kri-
tikken mot myndighetenes politikk kom fra innvandrere som hadde bodd i
Sverige i lengre tid, og som mente at innvandrerpolitikken i stor grad handlet
om asylsøkere og nyankomne flyktninger. De savnet en mer differensiert
innvandrerpolitikk, som ikke anså innvandrere for å være en ensartet gruppe.
Gjennom en uttrykt innvandrerpolitikk hevdet mange at det også bidro til å se
på innvandrere som noe «annerledes».

Integrasjonspolitikken organiseres gjennom Integrationsverket. Dette er
en sentral forvaltningsmyndighet for spørsmål vedrørende integrasjon, og den
har et overordnet ansvar for å påse at integrasjonspolitiske mål får gjenn-
omslag på ulike samfunnsområder. Videre blir integrasjonspolitikken
videreført gjennom Kulturdepartementet, som er organisert under Regjering-
skansliet. Kulturdepartementet har en enhet som arbeider med saker som
berører innvandrere «Enhet for integration og mångfald». Enheten har en
egen statsråd.

Utdanning
Andregenerasjons innvandrere og personer uten innvandrerbakgrunn har en
svært lik utdanningsprofil. Man antar at andelen ungdommer i alderen 16-24
år vil komme til å øke. Om ca. 13 år kommer hver fjerde unge person til selv å
være innvandrer, eller ha minst én forelder som har innvandret. Svenske
undersøkelser viser at ungdoms oppvekstvilkår påvirkes av foreldrenes sos-
iale og økonomiske situasjon. Dette gjelder også unge med innvan-
drerbakgrunn. Barn av innvandrere tar en høyere utdanning enn barn av sven-
ske foreldre, når man sammenlikner lik sosial bakgrunn. 402 Samtidig omtales
en ny sosial underklasse som er i ferd med å vokse fram. Den består av unge
mennesker med utenlandsk statsborgerskap, med en høyere arbeidsløshet
enn svenske statsborgere. Mange savner forbilder og avbryter sin skolegang,
noe som medfører vanskeligheter med å få jobb på grunn av kort skolegang.
Marginaliseringen av visse grupper har en tendens til å sammenfalle med etni-
ske og sosiale skillelinjer.

Så vel unge som voksne innvandrere er underrepresentert i høgre utdan-
ning. Dette gjelder ikke minst for hovedstaden Stockholm, en region med
svært mange innvandrere. Myndighetene frykter at dette vil føre til en seg-
mentering av en slik segregering. Lærerhøgskolen i Stockholm har blant
annet blitt tildelt midler for å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn.
I 1997 ble det bestemt at universiteter og høgskoler skulle ta hensyn til stu-
denter som har innvandret, med henblikk på støtteundervisning i det svenske
språket. I IT-utdanningen har det blitt besluttet i lovs form at det skal tas sær-
skilt hensyn til kvinner og personer med utenlandsk bakgrunn ved opptak. 403

Det finnes også store forskjeller mellom innvandrergruppene når det gjelder

402.Riksdags Prp 1997-98:16.
403.Ds 1999: 22.
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deltagelse i arbeidslivet. I forhold til sin andel av befolkningen er utenlandske
statsborgere med høy utdanning overrepresentert i arbeidsløshetsstatis-
tikken. 404 Personer med innvandrerbakgrunn som har tatt sin utdanning i
hjemlandet, og som ikke får arbeid, kan delta i «Aspirantutdannelsen». Utdan-
ningen er på heltid, ved universitet eller høgskole. Utdanningen består av teo-
retiske studier og praksis.

I oktober 1999 besluttet den svenske regjeringen å utrede og komme med
forslag om hvordan mangfoldet kunne økes blant lærere og studenter ved uni-
versiteter og høgskoler, for bedre å kunne avspeile det svenske samfunnet.
Med mangfold menes her studenters og læreres sosiale og etniske bakgrunn.
Det skal utarbeides forslag til tiltak som kan støtte nye grupper blant student-
ene i forhold til studiemiljø, forbedre deres forutsetninger for å klare seg i
arbeidslivet, samt å gi eksempler på hvordan mangfoldet kan utnyttes som en
kvalitetsfremmende faktor. I tillegg skal det foreslås tiltak for hvordan utdan-
ning som er tatt i utlandet kan suppleres med tilleggsutdanning i Sverige,
herunder for eksempel lærerutdanningen. 405

Positiv særbehandling
I 1997 ble det i Sverige satt i gang et forskningsprosjekt om positiv særbehan-
dling ved Centrum for multietnisk forskning ved Universitetet i Uppsala.
Formålet er å analysere teori, debatt og praksis vedrørende positiv særbehan-
dling blant annet når det gjelder utdanning i Sverige og USA. Man skal under-
søke om det er slik at positiv særbehandling fungerer som et tiltak for å rette
opp skjevheter for grupper som er underrepresentert i ulike yrker og utdan-
ninger. Dette skal gjøres gjennom en analyse av samfunnsdebatten om dis-
kriminering og positiv særbehandling i USA og Sverige. Man skal også gi en
analyse av bruken av positiv særbehandling (affirmative action) i USA overfor
personer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet skal etter planen avsluttes i
juni 2000.

21.5.2 Danmark

Historikk
Danmark fikk også økt innvandring på slutten av 1960-tallet. Hovedårsaken
var behov for arbeidskraft, og det kom arbeidssøkende hovedsakelig fra
Marokko, Pakistan og Tyrkia. Danmark innførte midlertidig innvandringss-
topp i 1970, som eksisterer den dag i dag. Borgere fra nordiske land og EU kan
få arbeidstillatelse. Antall flyktninger har økt på grunn av familiegjen-
foreninger.

Antall innvandrere og deres etterkommere, det vil si førstegenerasjons-og
andregenerasjons innvandrere i Danmark, er 347 033 personer. De utgjør ca
6,6 pst. av den danske befolkningen. Førstegenerasjons innvandrere utgjør
276 781 personer, andregenerasjon utgjør 70 252 personer. 406 Det er omtrent
like mange fra vestlige land som fra u-land. Blant førstegenerasjons innvan-
drere er aldersgruppene 25 til 49 år overrepresentert, sammenliknet med Dan-

404.Riksdags Prp, 1997: 12 Sverige, Framtiden, Mångfalden.
405.Kommittedirektiv 1999:79
406.Danmark Statistik 1998.
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marks øvrige befolkning. Blant andregenerasjons innvandrerne er ca 60 pst.
under ti år. Arbeidsløsheten blant innvandrere fra ikke-vestlige land er høyere
enn blant danske statsborgere. 407

Etterkommerne etter personer som har innvandret fra u-land, er den grup-
pen som har vokst mest. Det er også stor overvekt av unge personer under 35
år, ca. 60 pst. I den danske statistikken deles befolkningen inn i tre grupper:
«innvandrere», som kan sammenliknes med førstegenerasjons innvandrere,
«etterkommere», som kan sammenliknes med andregenerasjons innvan-
drere, og «øvrige», der minst en av foreldrene er dansk statsborger og født i
Danmark.

Utdanning
I Danmark har man også sett en sammenheng mellom utdanningsnivå og sys-
selsetting. Mens 22 pst. av arbeidsstyrken er ledige blant innvandrere og
etterkommere med grunnskole, gjelder dette kun 10 pst. for personer med
samme bakgrunn, men med høgre utdanning. Utredninger viser til at for å
fremme flyktningers og innvandreres deltakelse på arbeidsmarkedet, bør de
eksisterende systemene på blant annet utdanningsområdet gjøres bedre
egnet til å fremme deres deltakelse på arbeidsmarkedet. I 1999 ble det vedtatt
en Integrationslov. Loven stadfester at alle nyankomne innvandrere omfattes
av loven, som innebærer et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram med
utdanning og arbeid. Programmet varer i tre år. Regjeringen er også i gang
med å lage en samlet handlingsplan for integrasjon i det danske samfunnet.
Det er et særskilt fokus på unge med innvandrerbakgrunn i forhold til utdan-
ning og arbeid.

I videregående utdanning utgjør første og andregenerasjons innvandrere
5 pst. av elevmassen. Når det gjelder de videregående utdanningene generelt,
utgjør innvandrere og etterkommere totalt sett 8 325 studenter, 40 pst. av
disse stammer fra Norden, 5 pst. fra Afrika og 25 pst. fra Asia. Høgre utdan-
ning er delt inn i erversutdannelser (yrkesutdanninger), korte videregående
utdanninger (handelshøgskole, helse og sosial, økonomi, data), mellomlange
videregående utdanninger (lærerhøgskole, bibliotekar, pedagoger, syke-
pleiere, fysioterapeut), og lange videregående utdanninger (universitetsut-
dannelser).

På de korte videregående utdanningene utgjør innvandrere og deres
etterkommere 6,9 pst., dvs. 1 362 personer av en studentmasse bestående av
19 590 personer. 408 Politi og fengselsvesen inneholder færrest antall stu-
denter med innvandrerbakgrunn, kun 1 pst.. Det er ikke store forskjeller mel-
lom førstegenerasjons og andregenerasjons innvandrere. Innvandrere fra
Europa og EU-land utgjør den største gruppen i de videregående utdannin-
gene. Norge utgjør den største landgruppen når det gjelder mellomlange
utdanninger både blant første-og andregenerasjon.

Ved de mellomlange videregående utdanningene utgjorde innvandrere og
etterkommere 4,7 pst. av 68 001 studenter. Ved de lange videregående utdan-
ningene utgjør innvandrere og etterkommere ca 5,6 pst. av en studentmasse

407.Nordisk Ministeråd, TemaNord 1998.
408.Danmarks statistik januar 1998
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på 89 361. 409 Det er flest iranere blant førstegenerasjon, og blant andregen-
erasjons innvandrere utgjør pakistanerne den største landgruppen. Når det
gjelder kjønn, er det et generelt trekk at det er en større andel mannlige stu-
denter både blant første-og andregenerasjons innvandrerstudenter i høgre
utdanning. Det er også et generelt inntrykk blant første-og andregenerasjons
innvandrere at de i større grad velger tekniske utdanninger som ingeniør-og
legeutdanning. På universitetsnivå er det færre som velger samfunnsviten-
skapelige og historisk-filosofiske fag enn det som er vanlig.

Over halvparten av studentene med innvandrerbakgrunn i høgre utdan-
ning er fra Europa, kun en liten del er fra Latin- og Nord-Amerika. Ser vi nærm-
ere på landbakgrunn, har andregenerasjons innvandrere fra Tyrkia, Pakistan
og det tidligere Jugoslavia lavest utdanning. Det er en større andel innvan-
drere og andregenerasjons innvandrere fra Iran i de videregående utdan-
ninger. Det finnes for øvrig kun opplysninger om personer med innvan-
drerbakgrunn som har tatt sin utdannelse i Danmark.

Rekruttering
Virkemidler for opptak til studier, for eksempel positiv særbehandling, står
sentralt i diskusjonen. I Danmark er det opp til den enkelte institusjon om de
ønsker å sette i verk ulike rekrutteringstiltak. Noen høgskoler reserverer
plasser for studenter med minoritetsbakgrunn, andre har satt i verk såkalte
«brobyggingskurs», som ved hjelp av personlig veiledning og oppfølging skal
bidra til økt rekruttering fra videregående opplæring til høgre utdanning.
Enkelte høgskoler har egne rekrutteringskampanjer rettet mot studenter med
innvandrerbakgrunn, der de tar opp studenter med innvandrerbakgrunn på
individuelle opptak. De betrakter erfaringene med det å forstå og integrere en
ny kultur som verdifullt i forhold til høgskolens utdannelser, men også fordi
de anser det som svært viktig at studentene gjenspeiler den flerkulturelle
befolkningen i Danmark. 410

Første-og andregenerasjon ses i sammenheng når det gjelder iverkset-
telse av mulige tiltak. Rekruttering av andregenerasjons innvandrere er et rel-
ativt nytt satsningsområde, det viser tilbakemeldinger fra Utdanningsdeparte-
mentet. Samtidig anses rekruttering blant førstegenerasjon for å være et
område med størst behov for iverksettelse av tiltak. Et eksempel er et tiltak
som skal hjelpe flyktninger og innvandrere i alderen 16-25 år til å ta en utdan-
ning. Det innebærer et tett samarbeid med de ulike nivåene i skoleverket og
språksentre. Undersøkelser fra Danmark viser en sterk sammenheng mellom
foreldres utdanningsnivå og barnas utdanning, og alderen til innvandrere ved
ankomst til Danmark. Jo yngre de er, desto større er muligheten for at de får
seg en utdannelse. Det satses sterkt på språkundervisning og veiledning, med
økt samarbeid mellom foreldre og elever. I Danmark har danske unge, i hen-
hold til Lov om Ungdomsvejledning og Brobyggning, mulighet for å få indivi-
duelt tilrettelagte lese-, skrive- og stavekurs opptil fylte 19 år. Alle har mulighet
til å benytte seg av tilbudet, men det gjelder spesielt unge med tospråklig

409.Danmarks statistik januar 1998
410.Mortensen, Graf f Heidi, Poulsen Lene, Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddan-

nelse Fou nr 6-98: Uddannelse og integration.
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bakgrunn. 411 Det legges stor vekt på å tilpasse veiledning av unge som har
tospråklig bakgrunn; det gjelder ungdomsskolen og videregående opplæring.
Familien trekkes i stor grad med i veiledningen, fordi familien spiller en stor
rolle i de unges planlegging av framtiden. Det legges vekt på å informere om
utdanningssystemet i sin helhet, men aller mest på å skape et tillitsforhold og
dialog mellom veileder og familie. I tillegg har det blitt produsert veilednings-
materiale på elleve språk. Evalueringer av veiledningen viser til gode resul-
tater, minst der veilederen selv har en tospråklig bakgrunn. Et illustrerende
eksempel på dette er Greve kommune i Danmark. Her ble det satset flere
midler, med mål om å intensivere veiledningen ved å sette av mer tid til å
veilede alle tospråklige elever i kommunen. Kombinert med økonomiske opp-
gangstider viser det seg at utdanningsfrekvensen blant tospråklige har økt
betraktelig. 412 Dette viser at veiledning kan spille en stor rolle for unges
utdanningsvalg generelt, spesielt med henblikk på at det i dag er svært van-
skelig å få en oversikt over utdanningsmuligheter, samtidig som man i ung
alder skal velge yrke for livet.

Tall fra 1997 viser at andregenerasjons tospråklige i alderen 15-20 år har
en utdanningsfrekvens som er på linje med danske unge. Den er imidlertid
betraktelig lavere blant nyankomne unge, det vil si førstegenerasjons innvan-
drere. Det synes som om det er størst bekymring for denne gruppen, og det
satses på å få de fleste nyankomne unge inn i utdanning så fort som mulig.

21.6 Aktuelle problemstilliner

De utfordringene som den flerkulturelle sammensetningen av gruppen utdan-
ningssøkende innebærer for høgre utdanning, kan diskuteres langs flere til-
nærmingsmåter. I denne innstillingen er det lagt vekt på å drøfte spørsmålet i
lys av
– myndighetenes ansvar
– utdanningsinstitusjonenes ansvar
– organisering
– identifisering av mulige barrierer
– opptaksordninger i utdanningssystemet
– internasjonalisering

21.6.1 Myndighetenes ansvar

I de fleste samfunn er utdanning en av de viktigste forutsetningene for den
enkeltes innpass på arbeidsmarkedet. Utdanning spiller også en viktig rolle i
arbeidet for å befeste demokratiet og utjevne ulikheter i velferd, innflytelse og
mulighet for deltakelse i samfunnslivet. Den svenske regjeringen uttrykker
det slik: « En jämställd och jämlik högskola med social och etnisk mangfald är
en förutsättning för en positiv samhällsutveckling». 413 Erfaringer viser at selv
om personer med innvandrerbakgrunn snakker flytende norsk og har utdan-
ning fra Norge, får de ofte problemer med å få seg jobb og lærlingplass. Det

411.Utdannelse og integration, Uddanningsministeriet 1998
412.Poulsen og Graf f 1998 Uddannelse og integration: 14.
413.Riksdagen, Kommitedirektiv 1999:79.
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er klare tegn på at ungdom med innvandrerbakgrunn har større problemer
med å få utdanning og arbeid enn ungdom ellers. De er også i mindre grad enn
ungdom flest å finne som aktive deltakere i politisk virksomhet og i organisas-
jonslivet for øvrig. 414 Skyldes dette former for diskriminering, eller utesteng-
ning, kan det styrke og befeste etnisiteten i minoritetsgruppen. Det kan deret-
ter kan føre til større sosial isolasjon. Rekruttering til høgre utdanning blant
denne gruppen kan dermed få konsekvenser.

I arbeidet med integrering av personer med innvandrerbakgrunn kan man
ta lærdom av erfaringene med arbeidet for likestilling mellom kjønnene. Det
er en kjensgjerning at formell likestilling ikke alltid er tilstrekkelig for at alle
skal ha de samme mulighetene; arbeidet med likestilling viser at det ofte må
settes i verk tiltak og gjøres tilpasninger for å sikre alle de samme mulighet-
ene. Dagens utfordringer når det gjelder høgre utdanning, er rekruttering og
tilgang til arbeidslivet. Det blir viktig med henblikk på at en minoritetsbefolkn-
ing ikke er én homogen gruppe, men består av flere innbyrdes forskjellige
grupper. Faktorer som kan skape forskjeller innenfor majoritetssamfunnet,
som kjønn og sosioøkonomisk status, kan slå sterkere ut for barn og unge og
voksne med innvandrer- og flyktningbakgrunn.

Mulighet for arbeid etter endt utdanning
Arbeidslivet er viktig for at enkeltmennesket skal bli en del av fellesskapet i et
samfunn. Yrkesdeltakelsen er lavere blant innvandrerbefolkningen enn i den
øvrige befolkningen, det gjelder spesielt innvandrere fra Afrika, Øst-Europa
og Asia. Det gjelder også de med høgre utdanning. Det tilsvarende bildet viser
seg også blant unge innvandrere, om man sammenligner ledigheten blant all
ungdom. 415 Innvandrere med høgre utdanning øker sine muligheter for å få
jobb, men det er forskjeller mellom høyt utdannede nordmenn og innvan-
drere. En undersøkelse viser at 87 pst. av nordmenn med utdanning på univer-
sitets- og høgskolenivå er sysselsatt, sammenliknet med 54 pst. blant innvan-
drere med høgre utdanning. 416 Forskjellen mellom etnisk arbeidsdiskrimin-
ering og for høye krav til muntlige og skriftlige språkkunnskaper kan være
hårfin. Aspekter som kan forhindre rekruttering til for eksempel offentlig sek-
tor, er overdrevne krav til språkkunnskaper på bekostning av innvandrernes
tidligere arbeidslivserfaring og utdanning.

Formidlingsprosjektet
Formidlingsprosjektet (1996-98) ble igangssatt som et toårig prosjekt i regi av
Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, med støtte fra Utlendingsdirektor-
atet og Arbeidsdirektoratet i 1997. Bakgrunnen for prosjektet var en opplev-
else av at en stor gruppe innvandrere og flyktninger med akademisk bakgrunn
sto ledige på arbeidsmarkedet. Dette til tross for endret situasjon på arbeids-
markedet i en høykonjunkturtid. Målsettingen var blant annet å øke rekrutter-
ing av akademikere med innvandrer og flyktningebakgrunn til arbeidslivet.

414.Kontaktutvalget mellom norske myndigheter og innvandrere 1995:Minoritet og 
majoritet.

415.St.meld. nr. 17,  (Link til) kapittel 4.
416.Vassenden, Kåre Innvandrere i Norge SSB 1997.
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Man ønsket å nå dette gjennom å utvikle nye metoder for bistand i jobbsøking-
sprosessen, motvirke diskriminering ved å drive holdningsskapende virksom-
het overfor arbeidsgivere, og utarbeide virkemidler for å profilere gruppens
kompetanse. Det var også et ønske om å få vite mer om hvorfor arbeidsmarke-
det ikke tar i bruk slik kvalifisert arbeidskraft.

Prosjektet innebar ressurskartlegging, veiledning, trening og kurstilbud.
Blant utfordringer som ble trukket ut som felles årsak til ledighet, var blant
annet: en vegring av norske arbeidsgivere å gjøre bruk av målgruppens
kompetanse, manglende kommunikative evner, og passiv holdning til egen
situasjon. Av 140 personer som har deltatt i prosjektet, har ca. 64 personer fått
relevant arbeid. 417

21.6.2 Utdanningsinstitusjonenes ansvar

Rekruttering til høgre utdanning handler ikke bare om perioden rett før man
velger å søke/ikke søke til høgre utdanning. I forhold til relevante tiltak
vedrørende rekruttering er det viktig å se på utdanningssystemet i sin helhet.
Rekruttering til høgre utdanning blant andregenerasjons innvandrere beteg-
nes ofte som en relativt ny problemstilling, som først nå gjør seg gjeldende på
grunn av andelen personer som i dag befinner seg i aldersgruppen. Rekrutter-
ing blant andregenerasjon er også interessant fordi dette er personer som er
født og oppvokst i Norge, og som kanskje føler seg mer «norske» enn det
deres foreldres landbakgrunn skulle tilsi. Når det gjelder førstegenerasjons
innvandrere er relevante problemstillinger her for eksempel godkjenning og
vurdering utdanning tatt i hjemlandet. Det synes å være en problemstilling
som myndighetene er godt kjent med.

Utdanningsinstitusjonenes rolle i samfunnet som premissleverandører for
samfunnsdebatt og utvikling medfører et krav om at de bør avspeile samfun-
nets mangfold og nye sammensetning. Dette gjelder både undervisning, for-
skning, rekruttering av studenter og undervisningsansatte, og generelt stud-
iekvalitetsarbeid: Reflekterer utdanningsinstitusjonene mangfoldet i det nor-
ske samfunnet? Gjenspeiles det flerkulturelle samfunnet i problemstillinger
og pensum ved faget? Hvis ikke, hvordan kan utdanningsinstitusjonene
innrette seg for å reflektere dette, og hvordan skal man definere et flerkul-
turelt studiemiljø? Et annet aspekt er at utdanningsinstitusjonene kan bestå av
forskjellige tenkemåter, kulturer, erfarings- og omgangsformer, som av den
grunn kan medføre at noen føler seg fremmedgjort. Den svenske regjeringen
har som tidligere nevnt, nedsatt en komité som skal komme med forslag om
hvordan rekrutteringen til høgre utdanning blant studenter med innvan-
drerbakgrunn kan forbedres. Ett aspekt som er verdt å merke seg i denne
sammenheng er selve bakgrunnen for forslaget, dvs. at myndighetene mener
at utviklingen gått for langsomt når det gjelder å møte de utfordringene og ta
de mulighetene som det sosiale og etniske mangfoldet i samfunnet medfører.
418

For å legge forholdene til rette for et flerkulturelt studiemiljø, er det viktig
at man får til en tilpasning både fra minoritet og majoritet, fra undervisning-
spersonale og studenter. Dette stiller høye krav til undervisningspersonalet, i

417.Karrieresenteret ved universitetet i Oslo: Formidlingsprosjektet 1996-98.
418.Riksdagen, Kommitedirektiv 1999.
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forhold til kommunikasjon gjennom forelesning og veiledning. Tilbake-
meldinger fra lærere ved Høgskolen i Oslo viser at de føler seg litt usikre i for-
hold til denne studentgruppen. Blant annet synes de at det er vanskelig å skille
mellom manglende språklig kompetanse og manglende faglig forståelse hos
studentene. Samtidig påpeker de at det er store forskjeller mellom disse stu-
dentene, slik det også er blant studenter uten innvandrerbakgrunn. 419 En
annen utfordring er å finne fram til arbeidsmåter der norske studenter og stu-
denter med innvandrerbakgrunn kan dra fordeler av hverandres ulike
bakgrunn og erfaringer.

21.6.3 Organisering

Sektoransvaret innenfor området innvandrere og minoriteter i Norge
innebærer at fagmyndighetene i ulike sektorer og på ulike forvaltningsnivåer
har ansvaret for alle grupper av befolkningen. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har et særskilt ansvar for å følge utviklingen på flyktning- og innvan-
drerfeltet på tvers av de ulike sektorgrensene. Utlendingsdirektoratet skal
iverksette flyktning- og innvandringspolitikken innenfor Kommunal- og
regionaldepartementets (KRD) og Justisdepartementets ansvarsområder. De
skal støtte sektorenes og kommunenes ansvar ved å tilby kunnskap om
arbeidsmetoder og virkemiddelbruk for å fremme likestilling og integrering.
KRD har en samordnende rolle, og en utfordring framover blir å holde over-
sikt over og samordne forsøks- og utviklingsinnsatsen, slik at kunnskapshull
blir fylt. 420 I arbeidet for likestilling mellom personer med innvan-
drerbakgrunn og den øvrige befolkningen skal Utlendingsdirektoratet bidra
med kunnskapsformidling og rapportering på tvers av sektorgrensene. Kon-
taktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter spiller også en viktig
rolle som rådgivende organ for norske myndigheter.

Det synes å være en utfordring for KRD å følge utviklingen på flyktning-
og innvandrerfeltet da det innebærer mange saksområder som krever res-
surser og forskjellig kompetanse. Området rekruttering til høgre utdanning
blant første- og andregenerasjons innvandrere er ressurskrevende i form av
igangsetting av ulike tiltak og oppfølging av disse. Det behøver oppmerksom-
het både fra politikere og byråkratiet, ellers kan det lett «drukne» til fordel for
andre mer oppmerksomhetskrevende saker. Flyktning- og innvandrerfeltet er
et voksende felt med stadig nye problemstillinger. Det finnes mange gode
tiltak som er foreslått i ulike NOU-er og stortingsmeldinger. En rekke av disse
forslagene er omtalt i dette kapitlet, og de representerer utfordringer i form av
samarbeid på tvers av offentlige etater og organisasjoner. En mulig problem-
stilling vil derfor være å se på andre former for organisering av feltet, for i
større grad å kunne følge opp vedtatt politikk og synliggjøre arbeidet.

21.6.4 Identifisering av mulige barrierer

Det kan være en del synlige og usynlige barrierer for minoriteters deltakelse
i samfunnslivet. Forbilder spiller en viktig rolle for den yngre generasjon når
det gjelder å danne seg et inntrykk av seg selv og sine muligheter i framtiden.
Til forbilder hører foreldre, andre voksne i familien, lærere og offentlige per-

419.Høgskolen i Oslo, Greek, Marit og Halvorsen, Ellen Beate Norsk fagspråk 1996-99 HiO 
notat nr 4, 2000.

420.St.meld. nr. 17 (1996-1997) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
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soner, Vokser man opp med en mangel på synlige voksne rollemodeller, kan
det ha konsekvenser for barnas tro på sine egne muligheter og kapasiteter for
sitt eget liv. Man antar derfor at sosial bakgrunn og kulturelle/verdimessige
forhold er av stor betydning for rekrutteringen til høgre utdanning.

Samtidig er det ytterst viktig å se de positive sidene ved utviklingen i rek-
rutteringen av innvandrere til høgre utdanning. Rekrutteringen blant
andregenerasjons innvandrere har holdt seg relativt stabil siden 1997, mens
rekrutteringen blant førstegenerasjon kanskje representerer en større
utfordring. Det har tidligere blitt påpekt at det er store forskjeller i rekrutter-
ingen blant innvandrere med ulik landbakgrunn, både når det gjelder første-
og andregenerasjons innvandrere. Studenter med innvandrerbakgrunn fra
Pakistan og Vietnam skiller seg ut som en gruppe med høy utdanningsten-
dens. At mange studenter med innvandrerbakgrunn velger utdanninger som
har høy prestisje i samfunnet, er selvfølgelig også positivt. Valg av forskjellige
fag-og profesjonsutdanninger representerer derfor også en utfordring som
myndighetene bør se nærmere på.

Gjennom kontakt med ulike organisasjoner som representerer personer
med innvandrerbakgrunn, kan man få et inntrykk av mulige problemstillinger
som studenter med innvandrerbakgrunn står overfor. Eksempler på dette er
enkelte familiers holdning til å ta opp studielån. Dette gjelder spesielt i forhold
til valg av utdannelse. Det er kanskje enklere å få støtte av foreldrene i valg av
profesjonsyrker der yrkesmulighetene er klarlagt, enn i valg av utdannelse
der det er uvisst hva slags jobb man kommer til å få. I en slik sammenheng kan
samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske fag ansees som «luksus fag».

Ungdommer med innvandrerbakgrunn kan sies å leve i et tosidig sam-
funn, med forventninger fra hjemmet, krav fra samfunnet og tradisjoner som
de er forventet å skulle videreføre. Derav gjelder det å vise respekt for den bal-
ansegangen som de unge har funnet fram til i sin tilværelse. Men det gjelder
også å være bevisst denne balansegangen, ikke minst i forhold til de
utfordringer og valg som de unge må ta når det gjelder utdanning og framtid.
Det kan ikke poengteres for ofte at man ikke kan generalisere problemstill-
inger tilknyttet personer med innvandrerbakgrunn. Mange klarer seg bra når
det gjelder valg av både utdanning og yrke. Et hovedanliggende må være å
skape større bevissthet og oppmerksomhet rundt de problemstillingene som
dukker opp i kjølvannet av skjev rekruttering til høgre utdanning.

Kjønn
Et likestillingsperspektiv skal også ligge til grunn i det flerkulturelle samfunn.
Det er viktig å ha et fokus på kvinner med innvandrerbakgrunn når det gjelder
rekruttering. Dette for å undersøke om det finnes eventuelle barrierer med
opphav i etnisk/kulturell opprinnelse, eller kjønnsmessig diskriminering. Per-
soner med innvandrerbakgrunn er ingen homogen gruppe, det gjelder også
kvinner med innvandrerbakgrunn. St.meld. nr. 17 (1996-1997)  om innvan-
dring og det flerkulturelle Norge uttrykker det slik:

«Målet er at også kvinner med innvandrerbakgrunn skal kunne velge
i hvilken grad de vil benytte seg av de muligheter likestillingspoli-
tikken gir.»
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Kulturelle kollisjoner kan oppstå når jenter og gutter med innvan-
drerbakgrunn tar høgre utdanning, og ønsker å organisere sitt liv på selvsten-
dig grunnlag. Det kan virke truende på noen foreldre, som ønsker å se barna
videreføre det tradisjonelle livsmønsteret. Foreldrenes oppfatning av det nor-
ske skolesystemet, og deres tro på barnas muligheter i arbeidslivet gjennom
skolegangen, står derfor sentralt. 421 Det er i den forbindelse viktig at unge
jenter med minoritetsbakgrunn profileres og synliggjøres som positive res-
surser for samfunnet. Fakhra Salimi, leder av Mira Senteret (ressurssenter for
innvandrer-og flyktningkvinner i Oslo), beskriver situasjonen for andregen-
erasjons innvandrerjenter slik: « ..ofte kan det se ut som om valgmulighetene er
små for innvandrerkvinner.» 422 Mira-senteret har i økende grad de siste årene
blitt et sted for unge jenter med innvandrerbakgrunn. Intervjuer med ansatte
ved senteret bekrefter at en del av problemstillingene som tas opp, er forhol-
det mellom valg av utdanning og foreldrenes ønsker. Noen av jentene har lyst
til å ta høgre utdanning, men foreldrene ønsker at døtrene skal gifte seg og
derav ikke har behov for videre utdanning. 423

Andregenerasjon
Tall fra 1994 424 blant andregenerasjons innvandrerstudenter viser at det var
en større prosentandel kvinner enn menn i høgre utdanning: 27 pst. kvinner
og 22 pst. menn. De nyeste tallene fra 1999 viser at forskjellen mellom menn
og kvinner har blitt mindre, der kvinnene utgjør et lite flertall: 22,9 pst. kvinner
og 19,5 pst. menn. 425

Kjønnsforskjeller sett i lys av Reform 94
I forhold til forskjeller mellom kjønnene har det blitt påvist at jentene har kom-
met godt ut etter innføringen av Reform 94. Det samme vises i kullene før
reformen ble innført, der jentene oppnådde bedre karakterer enn guttene
innenfor allmennfagene. 426 En annen evaluering av Reform 94 som tar for seg
rekruttering til videregående opplæring, viser ingen store forskjeller mellom
minoritets og majoritetselever, spesielt i forhold til allmennfaglig retning. Stu-
dien viser også at gutter med minoritetsbakgrunn har problemer med å få
læreplass i forhold til norske med samme karakterer. 427 I en undersøkelse av
rekrutteringen til videregående opplæring blant ungdom som gikk ut av
grunnskolen i 1989, 1991, og 1995, antydes det at 9 pst. av de tospråklige ung-
dommene var utenfor fylkeskommunal videregående opplæring, høsten etter
at de gikk ut av grunnskolen i 1995. Til sammenlikning gjaldt dette 7 pst. av
ungdom med majoritetsbakgrunn. Ungdom med bakgrunn fra Pakistan blir
brukt som eksempel på minoritetsgruppe. Det framheves som en generell ten-
dens at det etter reforminnføringen er en sterkere rekruttering til allmennfa-

421.Mira magasinet 2/97 og NOU 1995 12.
422.Dagbladet 2. nov 1999.
423.Intervju med ansatte ved Mira senteret 25.01.2000.
424.Jørgensen, Tor 1997: Utdanning i Norge.
425.Statistisk Sentralbyrå 1999.
426.Kvalsund, Rune, Deichman-Sørensen, Trine, Aamodt, Per Olaf: Videregående 

opplæring-ved en skilleveg? 1999
427.KRD Kunnskapsutvikling 1998-99 i Urfolks-, minoritets-, og innvandringsavdelingen.
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glige grunnkurs blant jenter enn blant gutter. Dette gjelder både ungdom med
minoritets og majoritetsbakgrunn.

I forhold til progresjon før og etter innføringen av reformen, viser det seg
at det i 1995-kullet ikke er store forskjeller mellom jenter med og uten innvan-
dringsbakgrunn. Derimot er det større forskjeller mellom gutter med og uten
innvandrerbakgrunn. Andelen tospråklige jenter som begynte i videregående
opplæring etter reforminnføringen med optimal progresjon i yrkesfagene er
mer enn fordoblet sammenlignet med før innføringen av reformen. 428 Det har
ikke kunnet påvises en forbedring i progresjonen blant tospråklige gutter i all-
mennfagene, og bedringen i yrkesfagene er beskjeden. En spørreskjemaun-
dersøkelse fra før reforminnføringen viser at prioriteringen av høgre utdan-
ning gjaldt alle jentene i utvalget som hadde foreldre med lavt utdanningsnivå
og lav økonomisk status, men guttene med samme foreldrebakgrunn i mindre
grad prioriterer høgre utdanning. Når det gjelder søkere til læreplass, synes
det som om tospråklige jenter ikke møter de samme tersklene som guttene.
Tospråklige søkere ser ut til å ha større problemer enn andre til å få innfridd
sitt ønske i forhold til søknad om læreplass høsten 1997.

Språkkunnskaper
Språkferdigheter har stor betydning for innvandreres deltakelse i arbeidsliv
og på andre arenaer i det norske samfunnet. Det finnes noen undersøkelser
som har kartlagt elever med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring,
og studenter med innvandrerbakgrunn fra Høgskolen i Oslo. Fellestrekket er
at norskkunnskaper anses for å være en sentral faktor for å lykkes, samtidig
som det er viktig å framheve at det å ha en tokulturell bakgrunn er en ressurs.
Enkelte erfaringer med studenter med innvandrerbakgrunn viser at det er
problemer med å gjennomføre studiene på normert tid, og at det ved noen
institusjoner har blitt etablert et tilbud med kurs i norsk fagspråk for å bøte på
dette.

Rekruttering fra videregående opplæring til høgre utdanning
Våre tall viser at det er forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder rek-
ruttering til høgre utdanning. Rekruttering av gutter med innvan-
drerbakgrunn fra ikke-vestlige land er lavere sammenliknet med jentene.
Dette er et gjennomgående trekk for andregenerasjons innvandrere, mens det
er mer variert for førstegenerasjons innvandrere avhengig av landbakgrunn.

Evalueringer av blant annet Reform 94 viser en sammenheng mellom kar-
akterer og valg av allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning. 429 I den forb-
indelse framheves rådgivning som en mulighet til å påvirke søkeres valg av
studieretning i videregående opplæring. Et hovedmål med Reform 94 var å
bedre gjennomstrømningen og fullføringsprosenten for alle elever i den
videregående opplæringen. All ungdom i alderen 16-19 år har da rett til tre års
opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller
delkompetanse. Reformen omfatter all videregående opplæring, men de mest

428.Ibid: 277-80.
429.Kvalsund, Rune, Deichman-Sørensen, Trine, Aamodt, Per Olaf: Videregående 

opplæring-ved en skilleveg? 1999
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omfattende endringene skjer innenfor yrkesopplæringen. Et av målene er å få
lettere tilgang til høgre utdanning fra fag- og yrkesopplæringen. 430

Enkelte studier viser at rekrutteringen til videregående opplæring etter
avsluttet grunnskole er nesten like stor blant elever med minoritetsbakgrunn
som for majoritetselever. Det er derimot store forskjeller i progresjonen i
videregående opplæring mellom disse elevgruppene. 431 I en sammenlikning
på gruppenivå viser det seg at en høyere andel av de tospråklige elevene
bruker mer enn tre år på å fullføre videregående opplæring. Uavhengig av at
det er forholdsvis små forskjeller, er det viktig å fortsatt satse på skolen som
arena for integrering, for eksempel gjennom god informasjon, rådgiving,
samarbeid mellom skole-hjem og positive forbilder. En undersøkelse om
skoleprestasjoner på ungdomstrinnet blant barn med innvandrerbakgrunn
viser at det ikke er foreldrenes nasjonale bakgrunn, men andre sosiale og kul-
turelle forhold ved elevens familiebakgrunn som er avgjørende for elevenes
skoleprestasjoner. 432 Mange tospråklige minoritetsgrupper har liten
kunnskap om norsk utdanningssystem og arbeidsliv, og det blir framhevet i
NOU 1995: 12 at disse gruppene har et stort informasjons-og veiledningsbe-
hov.

Når man studerer innvandrerungdom under ett i videregående opplæring,
finner man tendenser til at frafallet er større, sammenlignet med elever uten
innvandrerbakgrunn. 433 Igjen er det svært viktig å huske på at ikke alle elever
med innvandrerbakgrunn kan betegnes som svake elever i videregående
opplæring. To aspekter blir framhevet for å gi en mulig forklaring på frafallet:
alder for tidspunktet for bosettelse i Norge og språklige ferdigheter. I forhold
til tid finnes det forskning som viser at elever med innvandrerbakgrunn har en
tendens til å bruke mer enn tre år på videregående opplæring. Tid til å lære
blir dermed en viktig faktor for fullføring av grunnkurs, og språklige fer-
digheter blir en del av forutsetningene for å lykkes. I tillegg er det også blitt
vist at alder for tidspunkt for innvandringen har betydning for skoleprestas-
jonene. 434 I denne sammenhengen vises det til at gjennomstrømningen blant
de ungdommene som selv har innvandret og som gikk ut av grunnskolen i
1989, er mye dårligere uansett geografisk opprinnelse. En undersøkelse av
rekrutteringen til teoretiske linjer i den svenske videregående skolen viser
derimot at sosiøkonomisk bakgrunn sammen med foreldrenes utdanning-
snivå er de forholdene som i størst grad virker inn på rekrutteringen av
innvandrerungdom.

Førstegenerasjons innvandrere
Førstegenerasjons innvandrere kan beskrives som en sammensatt gruppe
mennesker. Enkelte kan ha bakgrunn som flyktning, eller de har ankommet
Norge fordi de er familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge.

430.KUF publikasjon: Videregående opplæring etter Reform 94
431.Nifu rapport 18/98, Evaluering av Reform 94.
432.Lødding, Berit, Nifu Rapport 19/98 Gjennom videregående opplæring?.
433.Kvalsund, Rune, Deichmann-Sørensen, Trine, Aamodt, Per Olaf Videregående 

opplæring, ved en skilleveg? Nifu 1999.
434.Kvalsund, Rune, Deichmann-Sørensen, Trine, Aamodt, Per Olaf Videregående 
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Denne diversiteten som karakteriserer førstegenerasjon, gjenspeiler ulike
utdanningsbehov. St.meld. nr. 17 framhever at språkopplæring, kvalifisering
og godkjenning av kompetanse fortsatt er viktige satsningsområder. Det
synes som om det lave antall førstegenerasjons innvandrere mellom 19 og 24
år i høgre utdanning kan skyldes faktorer som kort botid i Norge, årsak til
opphold, tilgang på norskundervisning, lavere gjennomstrømning i
videregående opplæring, tilgang på informasjon om høgre utdanning, og van-
skeligheter med dokumentering og godkjenning av tidligere utdanning.

21.6.5 Opptaksordninger i høgre utdanning

I Langtidsprogrammet for regjeringen er det et mål å sikre lik rett og like
muligheter til utdanning og opplæring for alle, uavhengig av bosted, kjønn,
sosial bakgrunn og etnisk tilhørighet eller funksjonsevne. Tiltak som nevnes i
forhold til utdanning, er økt tilrettelegging med opplæring i norsk med sam-
funnskunnskap for voksne innvandrere, og å forbedre gjennomstrømningen
blant elever med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. 435

Kvotering
I forhold til økt rekruttering av studenter med innvandrerbakgrunn kan det
være hensiktsmessig å se nærmere på ulike kvoteringsordninger i vårt utdan-
ningssystem. De kan danne utgangspunkt for eksempler på mulige rekrutter-
ingstiltak i høgre utdanning. En kontroversiell problemstilling i likestillings-
politikken er bruk av kjønnskvotering som et virkemiddel. Det gjelder både i
forhold til rettferdighet som prinsipp, og til internasjonale avtaler innenfor
EØS og EU. Kjønnskvotering: radikal og moderat, betraktes gjerne som en
form for positiv særbehandling. Det finnes to former for kjønnskvotering:
radikal kjønnskvotering betyr at søkere fra det underrepresenterte kjønn som
oppfyller minstekravet til kvalifikasjoner på gjeldende felt, går foran inntil kvo-
ten er full, selv om det er søkere av det andre kjønn med bedre kvalifikasjoner.
Moderat kjønnskvotering foreligger der søkere fra det underrepresenterte
kjønn går foran når kvalifikasjonene er ellers tilnærmet like.

I diskusjonen om bruk av kvotering refereres det som regel til opptak og
til kjønn. Paragraf 6 i likestillingsloven gir adgang til å gi fordeler til det ene
kjønn ved opptak til blant annet utdanning. Det åpnes dermed for en positiv
forskjellsbehandling (moderat kjønnskvotering) der det er en skjev fordeling
av kvinner og menn.

Affirmative action, USA
Affirmative action er en form for kvotering som benyttes i USA og som kan
karakteriseres som det mest omfattende tiltaket for å forhindre diskriminer-
ing av ulike minoritetsgrupper. Opphavet til affirmative action bør ses i sam-
menheng kampen for å forbedre de svartes stilling i USA. På 1960-70 tallet inn-
førte myndighetene kvoteringsregler for å forhindre diskriminering på
arbeidsplassene på bakgrunn av etnisitet, religion og kjønn. Målet var at
arbeidsplassene skulle preges av diversitet. Ulike etniske grupper ble tildelt

435.Langtidsprogrammet 1998-2001, St.meld. nr. 4 (1996-97).
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bestemte prosentsatser som arbeidsgivere måtte oppfylle. På 1980-tallet
omfattet særbehandlingspolitikken også andre minoritetsgrupper som span-
sktalende, indianere og kvinner. På universitetene ble det også innført kvoter
som skulle oppfylles av ulike etniske grupper. Kritikere av ordningen med
affirmative action mener at den har mistet sitt opprinnelige utgangspunkt, dvs.
å være fargeblind, på grunn av sine strenge kvoteringskrav 436

Kvoter
Det er gitt adgang for de statlige høgskolene til å la inntil 10 pst. av studieplas-
sene, en øvre grense, fordeles på grunnlag av særskilt vurdering, det vil si
gjennom et opptak utenom poengreglene. 437 Søkere kan her tas opp til indv-
iduell vurdering. Enkelte utdanninger har egne spesielle kvoter som er fast-
satt av departementet, og basert på geografi eller etnisk bakgrunn. Eksempler
på dette er medieteknikk ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Sta-
vanger, der det er holdt av to studieplasser for samiske søkere, odontologi-
studiet i Bergen, med åtte studieplasser for søkere fra Nordland, Troms og
Finnmark. Kirke-, utdannings, og forskningsdepartementet gir uttrykk for at
det bør være mulig å opprette kvoter, blant annet på grunn av et ønske om å
rekruttere søkere fra visse etniske grupper. 438 De påpeker videre at rekrut-
teringen skjer på bred basis, og at læringsmiljøet blir rikere når det blant stu-
dentene også finner personer med ulik bakgrunn og arbeidserfaring. Kvoter
er derfor egnet til å sikre bestemte grupper en del av studieplassene. En mulig
fare ved kombinasjonen er at det blir vanskelig å se hvilke virkninger de sam-
lede reglene vil ha for søkerne imellom, slik at de kan oppheve hverandre som
virkemiddel. For øvrig har departementet ført en restriktiv praksis når det
gjelder kvoter. KUF fastsetter gjennom forskrift for høgskolesystemet hvilke
høgskoler som kan eller skal benytte kjønnskvotering. Institusjonene kan
også på eget initiativ søke om å få adgang til å bruke kjønnskvotering.

Tilleggspoeng
Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som fastsetter reglene
for opptak og rangering av søkere til universiteter og statlige høgskoler, se lov
om Universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22. Tidligere var det opp til
hvert enkelt lærested å bestemme reglene for rangering og spesielle opptak-
skrav, mens Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet fastsatte det
generelle grunnlaget for opptak til et studium. Regelverket har derfor variert
mellom ulike studier på samme institusjon og mellom ulike studier på forskjel-
lige institusjoner. Opptak til et studium skjer på grunnlag av rangering innen-
for kvoter. For hver kvote er det et sett av rangeringsregler. I St.meld. nr. 17
gis det uttrykk for at særtiltak er nødvendig blant annet fordi det er i fellessk-
apets interesse. 439 I St.prp. nr. 1 (1999-2000) fra Kirke-, utdannings-og forskn-
ingsdepartementet, påpeker departementet at en bør være tilbakeholden med

436.Multiethnica nr. 20 1997: Blanck, Dag m.fl: Positiv særbehandling i Sverige og USA».
437.Rundskriv F-2-98.
438.St.meld. nr. 49 (1996-97).
439.St.meld. nr. 17 1996/97 Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
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opprettelse av kvoter, med mindre det ikke gjelder rekruttering ut ifra kjønn,
etnisk eller geografisk opprinnelse.

Når det gjelder tilleggspoeng, kan departementet bestemme at det for
enkelte utdanninger gis ett eller to tilleggspoeng for søkere av det kjønn som
er klart underrepresentert blant studenter eller yrkesutøvere fra vedkom-
mende utdanning. For opptak til studieåret 2000/2001 gis det to tilleggspoeng
for kvinnelige søkere ved opptak til følgende studier: ingeniørutdanninger ved
høgskoler med unntak av linjene for kjemi og optikk, informatikk ved Høg-
skolen i Østfold, landbruksutdanninger ved statlige høgskoler, og maritime
høgskoleutdanninger. Det gis i dag tilleggspoeng (3 poeng) for gjennomført
militærtjeneste i høgskolesektoren, men i liten grad i universitetssektoren.

Departementet kan godkjenne inntil to tilleggspoeng for det underrepre-
senterte kjønn ved opptak til statlige høgskoler; NTNU gir kvinnelige søkere
tilleggspoeng til enkelte utdanninger, mest innenfor teknologi. Det finnes i
dag ingen samlet oversikt over hvilke regler for kjønnskvotering som gjelder
ved opptak til ulike utdanningstyper.

Forskjellige opptaksordninger
Nedenfor gis det en kort beskrivelse av forskjellige opptaksordninger som
eksisterer innenfor dagens utdanningssystem og som kan fungere som
eksempler på mulige virkemidler i utdanningssytemet: Eksempler på forskjel-
lige opptaksmåter innen høgre utdanning:
– Tilleggspoeng Det gis tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn ved

opptak til et studium. Tilleggspoeng gis søknad om opptak til enkelte fag
eller linjer. Det framheves at ordningens viktigste fordel er at poeng-
fordelen innregnes i forbindelse med første opptaksrunde. I dag gis det
tilleggspoeng innen realfag (det kan gis inntil 4 realfagspoeng),

– Fortrinnsrett Søkere av det underrepresenterte kjønn går foran ved poeng-
likhet, inntil for eksempel at 40 pst. av plassene er tildelt disse søkerne.

– egne kvoter med studenter av det underrepresenterte kjønn
– Tallkvoter Kvote blir av KUF definert som «Et bestemt antall eller en

bestemt andel av studieplassene som fordeles blant søkere som til-
fredsstiller nærmere bestemte krav» (Forskrift for rangering av søkere
ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 14.12.99).
Eksempel på kvoter er «Ungdomskvote» som blir brukt som grunnlag for
opptak til statlige høgskoler. Kvoten gjelder for søkere som er yngre enn
22 år i selve opptaksåret. Hensikten er at det skal være mulig å komme rett
inn fra videregående skole og unngå at mange søkere må ta opp igjen fag
for å komme inn på studier. Søkere innenfor kvoten konkurrerer på
grunnlag av skolepoeng. Kvoter kan bli opprettet for å ta hensyn til å rek-
ruttere søkere med en spesiell bakgrunn, ut ifra geografisk tilknytning,
eller for eksempel kjønn.

– Opptak etter individuell vurdering For de statlige høgskolene er det fastsatt
at inntil 10 pst. av studieplassene kan tildeles etter individuelt opptak.

21.6.6 Eksempler

Eksemplene nedenfor representerer forskjellige alternativer til mulige tiltak
for hvordan man kan møte det flerkulturelle samfunnets utfordringer. Det
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gjelder først og fremst rekruttering til høgre utdanning. Flertallet av eksem-
plene kommer fra Oslo. Det har tidligere blitt omtalt at Oslo skiller seg ut som
den største innvandringskommunen i landet, og en naturlig konsekvens er
derfor at de utdanningsinstitusjonene som er plassert i byen, gjenspeiler dette
faktum.

Høgskolen i Oslo
Innvandrerstudentene ved Høgskolen i Oslo representerer en sammensatt
gruppe, med ulik lengde på sin botid i Norge, og ulik i forhold til etnisk til-
hørighet, språk og norskspråklig kompetanse. Høgskolen i Oslo er generelt
opptatt av å rekruttere flere studenter med innvandrerbakgrunn til sine stud-
ier, og høgskolen er den utdanningsinstitusjonen i landet med størst rekrut-
tering av minoritetsspråklige. I den forbindelse har de fokusert på hva de skal
gjøre for best mulig å nå ut til denne gruppen av studenter. Tiltakene de har
kommet fram til, er tilrettelagt informasjon til elever/studenter og deres
nærmeste, legge studieforholdene til rette slik at rollemodeller skapes og stu-
dentene lykkes, og danne samarbeidsallianser med aktører i kommunen og
relevante organisasjoner. 440

Fagspråkkurs for innvandrerstudenter
I 1999 utgjorde studenter med innvandrerbakgrunn ca. 9 pst. av førsteårsstu-
dentene ved høgskolen. Det er flest studenter med innvandrerbakgrunn ved
avdelingene for helsefag, sykepleierutdanning og ingeniørutdanning. Prosjek-
tet «Norsk fagspråk» ble satt i gang våren 1996. Norsk fagspråk har fungert
som et frivillig kurstilbud i snart fire år, etter årlige bevilgninger fra Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Dette tilbudet ble satt i gang på
bakgrunn av myndighetenes antakelse om at minoritetsspråklige studenter
hadde lavere gjennomføringsprosent i sine studier enn norskspråklige stu-
denter. Samtidig ønsket myndighetene økt rekruttering av
minoritetsspråklige til profesjonsstudier.

Et av målene for kurset har vært å styrke studieforutsetningene for stu-
denter med et annet morsmål enn nordisk, ved å gi veiledning i norsk fagspråk
og samfunnsforståelse. Årsaken er tilbakemeldinger fra studenter med
innvandrerbakgrunn om at de har problemer med å forstå fagspråket i under-
visning og pensum, og at disse problemene gjør det vanskelig å delta i grupper
og få kontakt med andre studenter. En del av studentene har også problemer
med undervisningsformer som krever en kritisk og selvstendig refleksjon. En
annen årsak til iverksettelsen av kurset er at høgskolen har erfart at studenter
med innvandrerbakgrunn sliter med å finne seg til rette i studiehverdagen.
Språkproblemer angis som hovedårsaken til studentenes problemer. Slike
erfaringer kan vise at «godkjent nivå i norsk» ikke alltid er godt nok, i forhold
til å tilfredsstille krav til språkmestring som er nødvendig i en utdanningssitu-
asjon. Høgskolen framhever videre at manglende språkforståelse og kommu-
nikativ kompetanse i verste fall kan bidra til at de vil tape i forhold til andre i
yrker der en slik kompetanse er en forutsetning. 441

440.Andersen, Ida Marie Rekruttering av minoritetsungdom til studier ved høgskolen i Oslo.
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Første delen av fagspråktilbudet er et felles intensivt forkurs. Dette tilbu-
det starter to uker før semesterstart, og deretter blir det oppfølging gjennom
tre timers ukentlig veiledning i det første året. Tilbakemeldinger fra studenter
som har deltatt, viser at veiledningsdelen er spesielt verdsatt. Det er imidlertid
få studenter som har klart å følge kurset fra start til slutt da de har mer enn
nok arbeid med studiene og familieforpliktelser. Ansvarlige for kurset påpekte
at en alternativ organiseringsmåte kunne være å intensivere undervisningen
og gi studentene vekttall og vitnemål for å ta kurset. 442

Evaluering av tiltaket viser at mange av de minoritetsspråklige studentene
ikke innehar den kommunikative kompetansen som kreves i et høgskolestu-
dium. Det innebærer blant annet å forstå pensumlitteratur, forstå krav til opp-
gaveløsninger, og gruppesamarbeid. I tillegg viser evalueringen at de
minoritetsspråklige har vanskeligheter med å integreres i studentgruppen
generelt. Flere av studentene uttrykker en følelse av sosial isolasjon. En annen
tendens er at de i liten grad opplever reell likestilling. Høgskolen framhever i
den sammenhengen at de tiltakene som skal fremme reell likestilling mellom
norskspråklige og minoritetsspråklige, ikke bare må rettes mot de
minoritetsspråklige selv, men også mot lærere og studenter generelt, og ikke
minst mot utdanningssystemet. 443 En sammenlikning av studieresultater fra
studenter som har deltatt i veiledningen, og studenter som ikke har deltatt i
veiledningen, viser at 73 pst. av de som hadde deltatt i norsk fagspråk, mottok
vitnemål etter endt utdanning, mens det samme bare gjaldt for 40 pst. av de
som ikke hadde deltatt i veiledning. 444 Samtlige lærere uttrykker at det bør
bestå.

Tiltaksplan for studiesituasjonen for minoritetsspråklige studenter
Høgskolen i Oslo har også etablert en tradisjon for å utarbeide en tiltaksplan
for studiesituasjonen for sine minoritetsspråklige studenter. Høgskolen
ønsker i større grad å legge forholdene til rette for utviklingen av et flerkul-
turelt studiemiljø. Formålet til planen er å synliggjøre verdier og beskrive
målene for arbeidet. Den knyttes til høgskolens øvrige studiekvalitetsarbeid.
De ønsker blant annet å synliggjøre høgskolen som et flerkulturelt studiested,
de ønsker å legge til rette for et godt studiemiljø for alle, både ansatte og stu-
denter, og de ønsker å fortsette med opplæring av undervisningspersonalet og
etableringen av nettverksgrupper for de faglig tilsatte som arbeider med
minoritetsspråklige studenter. Høgskolen er for øvrig også tildelt en tverrfa-
glig knutepunktsfunksjon innfor flerkulturelt arbeid.

441.Høgskolen i Oslo, Greek, Marit og Mangerud, Turid Rapport fra fagsspråkkurs for 
innvandrerstudenter studieåret 1996-97 1997.

442.Høgskolen i Oslo, Greek, Marit og Mangerud,  Turid Rapport fra arbeidet med norsk fag-
språkkurs for innvandrerstudenter studieåret 1996/97» 1997. Andersen, Ida Marie  Rekrut-
tering av minoritetsungdom til studier ved Høgskolen i Oslo 1999.

443.Høgskolen i Oslo, Greek, Marit og Halvorsen, Ellen Beate Norsk som fagspråk 1996-99 
HIO notat 2000 nr 4.

444.Ibid: 70



NOU 2000: 14
Kapittel 21 Frihet med ansvar 627
Rekruttering til Politihøgskolen
Politihøgskolen i Oslo praktiserer individuelt opptak. I 1994 begynte de å rette
fokus på innvandrere med minoritetsbakgrunn, etter initiativ fra departemen-
tet (Kommunal og administrasjons departementetet ). Et ekstraordinært
opptak ble satt i verk, der departementet finansierte opprettelsen av sju ekstra
studieplasser, til sammen 207 studieplasser. Virkningene var ifølge høgskolen
svært positive, med økt interesse blant personer med flerkulturell bakgrunn.
Dette var i hovedsak personer som kan karakteriseres som førstegenerasjons
innvandrere. Tiltakene for økt rekruttering besto i annonser på ulike språk i
alle tidsskrifter og aviser Representanter fra Politihøgskolen holdt informas-
jonsmøter i moskeer, høgskolen samarbeidet med Innvandreretaten i Oslo
kommune, Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter, og
hadde direkte kontakt med innvandrerorganisasjoner. Målet var å få inn så
mange søkere som mulig og gi Politietaten mer kunnskap om søkere med
flerkulturell bakgrunn. Dette er utgangspunktet for hvordan politiet forsøker
å rekruttere slike søkere i dag, i tillegg til at man bevisst plukker ut bestemte
videregående skoler og bruker studenter med flerkulturell bakgrunn til å
reise rundt.

Opptaket til Politihøgskolen reguleres av kvoter fastsatt av departementet
hvert år, i St.prp. nr. 1. Antall studenter som tas opp, blir bestemt av blant
annet hvor mange nye stillinger politiet får tildelt. Forskjellen etter 1994 til i
dag når det gjelder opptak, er at politiet ikke har satt av egne kvoter for søkere
med innvandrerbakgrunn. De har blitt tatt opp i det ordinære opptaket. Politi-
høgskolen har valgt ikke å lage en handlingsplan for rekrutteringen, med den
begrunnelsen at det ikke finnes nok ressurser å ta av. Departementet har som
regel fastsatt et måltall for antall studenter med innvandrerbakgrunn som bør
komme inn på Polithøgskolen hvert år. De to siste årene har det ikke skjedd,
med den begrunnelsen om at Politihøgskolen forsøker å ta inn så mange som
mulig. Høgskolen anser at de har for lite ressurser til rekrutteringstiltak, sær-
lig i forhold til aktiv markedsføring.

Høgskolen har innledet et samarbeid med MiA, Mangfoldighet i
arbeidslivet. Formålet er å se på de utfordringene som politiet står overfor når
det gjelder rekruttering av studenter med innvandrerbakgrunn til skolen. Det
er meningen at det skal utarbeides konkrete forslag etter at rapporten er fram-
lagt. Tilbakemeldinger fra intervjuer av skolens studenter med innvan-
drerbakgrunn viser at studentene var svært imot forskjellsbehandling og kvo-
teringer, fordi de mente at dette ville innebære en nedvurdering. Forslag til
forbedringspunkter var blant annet å gi bedre informasjon til elever allerede
på ungdomsskolenivå om politietaten, og se nærmere på mulige barrierer for
søkere med innvandrerbakgrunn på grunn av tradisjoner og religion. Eksem-
pler på dette er svømmetrening og fysisk kontakt med menn, som kan være
problematisk for en del kvinner med innvandrerbakgrunn. Det kan være
behov for tilrettelegginger slik at det ikke blir et hinder som medfører at de
ikke søker. En rapport fra MiA konkluderer med at Politihøgskolen i Oslo har
svak rekruttering og at dette kan skyldes profilering av institusjonen.

Opptaket består av opptaksprøver over to dager, fysisk test, legeunder-
søkelse og intervju. Det har blitt lempet litt på kravene til høyde og den fysiske
testen. Opptaksnemnda treffer sin avgjørelse etter en totalvurdering av den
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enkeltes kvalifikasjoner og skikkethet for politiyrket. De er opptatt av at søk-
erne ikke skal forskjellsbehandles. Det er spesielt tre områder som utpeker
seg som problematiske i forhold til krav til kvalifikasjoner: det er den fysiske
testen, manglende formell studiekompetanse og statsborgerskap. Dette
gjelder i størst grad søkere som kan defineres som førstegenerasjons innvan-
drere. Det blir for øvrig ikke skilt mellom første og andregenerasjons
bakgrunn blant søkere med flerkulturell bakgrunn.

Rekruttering til Forsvaret
Likhetstanken som tilsier at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og
muligheter, er også det overordnede prinsipp for rekruttering av personer
med innvandrerbakgrunn til statlig sektor. I 1998 lanserte Forsvarsdeparte-
mentet en handlingsplan for økt rekruttering av personer med innvan-
drerbakgrunn til Forsvaret. Planen har som mål å legge til rette for økt rekrut-
tering av personer med innvandrerbakgrunn til Forsvaret, slik at Forsvaret
kan løse sine pålagte oppgaver på en best mulig måte. Sju tiltak skal settes i
verk, disse innebærer følgende:
– Personer med innvandrerbakgrunn skal innen 2001 utgjøre 4 pst. av det

totale antall elever som blir tatt opp til grunnleggende befalsutdanning og
utdanning som gir rett til yrkestilsetting. Målet er 5 pst. for sivile stillinger,
og 2 pst. for det totale antall lærlinger i Forsvaret. Et av virkemidlene for å
oppnå dette er å ta i bruk moderat kjønnskvotering, og det skal legges vekt
på flerkulturell kompetanse og bakgrunn ved inntak til Forsvarets skoler.

– Det framheves at holdninger og kulturelle barrierer hindrer rekruttering
til Forsvaret blant personer med innvandrer bakgrunn. Derfor har Forsv-
aret et eget opplegg for informasjon og holdningsskapende arbeid innad i
Forsvaret, og markedsføring rettet mot innvandrerorganisasjoner, innvan-
drerungdom og deres foreldre. I tillegg rettes søkelyset på kulturelle bar-
rierer slik at disse kan fjernes.

– Det skal settes i verk en undersøkelse blant innvandrerungdom om deres
kunnskap og holdninger til Forsvaret og verneplikten, og en spørreunder-
søkelse blant vernepliktige innvandrere.

– Ulike tiltak skal bidra til at sikkerhetsklarering ikke skaper unødvendig
hindring for tilsetting av personer med innvandrerbakgrunn.

– Det skal utvikles et system for egenregistrering for personer med innvan-
drerbakgrunn.

– Forsvaret vil følge de samme prinsipper og metoder i arbeidet med å rek-
ruttere kvinner til Forsvaret som med å rekruttere innvandrere.

– I år 2001 vil effekten av tiltakene i handlingsplanen bli evalueret.

21.6.7 Internasjonalisering

Det er viktig at samfunnet bruker sine menneskelige ressurser, ikke minst
den kompetansen som innvandrere kommer med og erverver seg i landet. Økt
globalisering og internasjonalisering preger også utviklingen av Norge når det
gjelder handel, økonomi og kommunikasjon. Dette medfører nye kompet-
ansekrav, og personer med innvandrerbakgrunn kan ha kompetanse som
statlige og private virksomheter har behov for. Det viser seg at personer med
innvandrerbakgrunn, og med godkjent utdanning fra hjemlandet, har proble-
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mer med å få innpass på arbeidsmarkedet. Spørsmålet her er om det er sam-
funnsøkonomisk ikke å ta i bruk denne arbeidskraften. Forholdet har ført til
en rekke tiltak. Eksempel på dette er en egen handlingsplan for rekruttering
av personer med innvandrer bakgrunn. Det er et uttrykt ønske at rekrutter-
ingsgrunnlaget til den offentlige sektor skal være bredest mulig. Et annet ves-
entlig aspekt er tanken om at behovet for statlige tjenester endrer seg i tråd
med at sammensetningen av befolkningen endrer seg, og at personer med
flerkulturell bakgrunn kan gi brukerne bedre service.

Myndighetene har et klart ansvar i arbeidet for likestilling mellom innvan-
drere og nordmenn. NHO har satt i verk en fadderordning for innvandrere.
Dette er et samarbeid mellom Arbeidsmarkedsetaten og lokale bedrifter, der
nyansatte med innvandrerbakgrunn får tildelt en fadder som skal gjøre inntre-
denen til arbeidslivet enklere. Det betyr at det er nødvendig å forholde seg
aktiv til integrasjon, slik at den kompetansen som befolkningen har, blir beny-
ttet. Mangfoldigheten i det norske samfunnet bør brukes aktivt.

Det er òg viktig å unngå stigmatisering av og en ensidig fokusering på stu-
denter med innvandrerbakgrunn. Når Utvalget for høgre utdanning ønsker å
ta opp temaet rekruttering til høgre utdanning blant studenter med innvan-
drerbakgrunn, er det først og fremst ut ifra et ønske om å synliggjøre temaet.
Det ideelle er tiltak på grunnlag av et fyldig materiale som viser behov for
endringer. Når det er mangel på slikt materiale og behov for å utarbeide mer,
blir det likevel nødvendig å ta avgjørelser om tiltak på grunnlag av de dataene
som er tilgjengelige i dag. Mangelen på materiale om andregenerasjons
innvandrere skyldes gjerne at det er et relativt nytt område, og at slike kartleg-
ginger foregår på nåværende tidspunkt. De positive utviklingstendensene ved
rekrutteringen er at flere unge personer med innvandrerbakgrunn velger
høgre utdanning. Det er òg positivt at de velger utdanninger som har høy pres-
tisje i samfunnet, samtidig som det må fokuseres på tiltak for å flere til å velge
også andre typer av høgre utdanning.

21.7 Utvalgets vurderinger og forslag

Det selvfølgelige utgangspunktet
Lik rett til utdanning er det sentrale utdanningspolitiske prinsippet i velferds-
systemet i Norge. Det er et selvfølgelig utgangspunkt at denne retten også
omfatter innvandrere og minoriteter i Norge. Et rettslig forhold er imidlertid
ikke tilstrekkelig for å realisere en slik målsetting. Det er nødvendig at utdan-
ningsinstitusjonene innstiller seg på krav og forventninger med forankring i
kulturer utenfor Norge. Og det er i spenningsfeltet mellom disse forventnin-
gene og den tradisjonelle innrettingen av utdanningstilbudet at spørsmålene
og dilemmaene reiser seg. På hvilken måte kan utdanningstilbudene tilpasses
den flerkulturelle utfordringen? Hvilke barrierer for reell likestilling kan iden-
tifiseres? Hvor langt skal en gå i å ta hensyn til etniske og kulturelle for-
skjeller?

Det finnes neppe noe fasitsvar på disse spørsmålene, dels fordi det er
spørsmål om å måtte velge tilnærming, dels fordi det er knyttet opp mot den
faktiske kompetansen og ressurser. Et helt sentralt forhold er imidlertid selve
holdningen til spørsmålet. Etter utvalgets vurdering er det hevet over enhver
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tvil at innvandrere og minoriteter representerer en stadig viktigere ressurs i
samfunnet, også i utdanningssamfunnet. Den flerkulturelle utfordringen
innebærer at en utvider den kulturelle horisonten; landet blir et mer spen-
nende sted å bo.

Dagens situasjon
Det er ikke så store forskjeller i rekrutteringen til høgre utdanning mellom
studenter med andregenerasjon innvandrerbakgrunn og studenter uten
innvandrerbakgrunn i høgre utdanning. Derimot er det større forskjell mel-
lom første- og andregenerasjons innvandrere. Det er en betydelig lavere rek-
ruttering til høgre utdanning blant førstegenerasjons innvandrere. Forskjel-
lene blir ytterligere framhevet hvis landbakgrunn, og kjønn tas i betraktning.
Samtidig er innvandrerbefolkningens deltakelse i videregående opplæring
lavere enn for andre, selv om den har økt de siste årene. Samfunnet er tjent
med å få flere personer med innvandrerbakgrunn inn i høgre utdanning. Et
slikt syn kan begrunnes på flere måter: dels fordi innvandrerne er underrep-
resentert generelt i høgre utdanning, dels fordi samfunnet åpenbart har behov
for større representasjon av innvandrere på fagområder med stor kontaktflate
mot denne delen av befolkningen. Mange av innvandrerne som har kommet
til Norge har allerede utdanning og kvalifikasjoner fra sine tidligere hjemland.
Det er et inntrykk at en stor del av denne gruppen står ledige på tross av det
sterkt endrede arbeidsmarkedet. En bedre utnytting av innvandrernes
kunnskapsressurser vil komme både den enkelte og det norske samfunnet til
gode. Det vil bidra til økonomisk vekst og videreutvikling av velferdssamfun-
net. For at arbeidslivet skal kunne rekruttere de best kvalifiserte må rekrutter-
ingsgrunnlaget være bredest mulig. Norge har rett og slett ikke råd til ikke å
la innvandrernes ressurser og kompetanse bli uutnyttet.

Det er viktig å framheve at mange personer med innvandrerbakgrunn
klarer seg bra, både innenfor høgre utdanning og i forhold til tilgangen til
arbeid. Når det generelt sett fokuseres på innvandrere og deres levevilkår, er
det ofte negative forhold som blir stående i sentrum. I forhold til rekruttering
til høgre utdanning finner vi forskjeller sammenliknet med den øvrige
befolkningen. Samtidig er det av sentral betydning å framheve at innvandrer-
befolkningen en lite ensartet gruppe, der store interne forskjeller kan foreko-
mme. Et inkluderende samfunn betyr at mennesker både får motta hjelp og får
mulighet til å yte.

Utdanningsinstitusjonene er sammen med arbeidslivet er en av de viktig-
ste inngangsporter for deltakelse i samfunnet. Fokus må også rettes mot
majoritetsspråklige studenter, undervisningsansatte og studiemiljøer gener-
elt. Dette krever en helhetlig gjennomgang og innsats på flere nivåer, når det
gjelder både videregående opplæring og høgre utdanning. Samtidig er det et
paradoks at det på den ene siden ønskes flere personer med minoritets-
bakgrunn i ulike profesjoner; enkelte steder har tiltak blitt satt i verk. På den
annen side møter en rekke personer med en slik bakgrunn vanskeligheter
med å få innpass i arbeidsmarkedet som profesjonsutøvere. Det er større
arbeidsløshet blant førstegenerasjons innvandrere, med landbakgrunn fra
Afrika, sammenliknet med resten av befolkningen. Enkelte stenges ute fra
norsk arbeidsliv på grunn av antatte manglende norskkunnskaper. Høgskolen
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i Oslo framhever i den forbindelse at dokumentert deltakelse i et fagspråkkurs
kanskje kan gi studenter fordeler for å få innpass i arbeidslivet. 445

Noen tiltak er satt i verk
Dagens situasjon er ikke slik at vi starter med «blanke ark». Den flerkulturelle
utfordring har vært drøftet ved en rekke tilfeller gjennom de siste tiår. Enkelte
av de forslagene som utvalget foreslår, er har blitt fremsatt i tidligere
meldinger. På noen områder er det etablert konkrete tiltak som er egnet til å
møte utfordringene. Høgskolen i Oslo har satt i gang forkurs i norsk som fag-
språk som et studieforberedende tiltak. Politihøgskolen i Oslo og Forsvaret
har valgt to ulike virkemidler, henholdsvis rangering av de viktigste kravene
og moderat kvotering, for å få flere studenter med innvandrerbakgrunn. Myn-
dighetene har gjennom forskrifter for rangering av søkere til studium ved uni-
versiteter og høgskoler gitt åpning for forskjellige typer kvoter og tilleggs-
poeng, for alder, kjønn og geografi. Når det gjelder etnisk bakgrunn, er samer
en gruppe som blir tatt med i forhold til enkelte utdanninger på høgskolenivå.
Det er også åpning for å gi opptak av studenter med innvandrerbakgrunn på
særskilt grunnlag. Utvalgets generelle vurdering er at arbeidet på disse
områdene er positivt, men at det fortsatt er grunnlag for å peke på områder der
det er behov for økt innsats.

Ikke godt nok datagrunnlag
Spørsmålet om den fremmedkulturelle utfordringen er viktig i dagens sam-
funn. På mange områder vet vi imidlertid ennå ikke nok om innvandrernes
situasjon. Dels er datagrunnlaget for spinkelt, og dels mangler vi informasjon
om hvilke tiltak som er best egnet til å møte behovet. For eksempel vet vi ikke
om årsaken til fravær av studenter med innvandrerbakgrunn i utdanninger
som politi og forsvar skyldes mangel på informasjon eller gjeldende opptaks-
vilkår. Og vi vet altfor lite om hvilke forhold som styrer utdanningsvalgene
blant innvandrerungdom. Et annet viktig aspekt som det kanskje ikke har
vært rettet mye oppmerksomhet mot i Norge, er om det finnes kulturelle bar-
rierer ved institusjonene som medfører at personer med minoritetsbakgrunn
ikke velger å søke om opptak. De verdier og mål som utdanningsinstitusjonen
er bygd på, kan ofte avleses i deres valg av studenter. Finnes det aspekter ved
undervisningen, det akademiske språk/kultur, veiledningsformer som opp-
fattes som kulturelle barrierer? Eksisterer det en uformell kunnskap om
utdanningsmuligheter i det norske utdanningssystemet som personer med
innvandrerbakgrunn må tilegne seg? Er det en kunnskap som vertsbefolknin-
gen tar for gitt, nemlig at alle vet om de fleste sider ved utdanningssystemet?
Eksisterer det holdningsmessige barrierer, som for eksempel bestemte (ste-
reotype) forestillinger om hvilke fag som passer, og hvilke institusjoner som
er verd å gå på, som i en eller annen grad styrer og begrenser tankegangen
om utdanningsmuligheter til personer med innvandrerbakgrunn?

445.Greek Marit og Halvorsen Ellen Beate, Høgskolen i Oslo Norsk fagspråk 1996-99 HIO 
notat nr 4 2000.
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Bedre datagrunnlag er nødvendig for å etablere sikre beslutnings-
grunnlag. Samtidig kan vi ut ifra tilgjengelig statistikk, og ut ifra erfaringer fra
for eksempel Høgskolen i Oslo, konstatere at vi har et grunnlag for å kunne
foreslå noen tiltak. Tiltakene må være tilpasset identifikasjon av hvor «skoen
trykker». På denne bakgrunnen mener utvalget at det generelt bør satses mer
på forskning rundt situasjonen for innvandrerne i samfunnet, og spesielt med
henblikk på de forholdene som er avgjørende for ungdommens valg av utdan-
ning.

Bedre informasjon og veiledning
Tidligere undersøkelser viser at rådgivning i videregående opplæring er viktig
for unges utdanningsvalg; dette er i stor grad et sentralt virkemiddel i forhold
til målbevisst informasjon og markedsføring av utdanninger. På enkelte
områder drives det et godt arbeid. Blant annet reiser

Pakistansk Studentersamfunn rundt på videregående skoler i Oslo og
arrangerer informasjonsmøter for elever med pakistansk bakgrunn. Her
informerer de om studiemuligheter og om sine egne erfaringer som stu-
denter. Frivillige innvandrerorganisasjoner, spesielt de som representerer
unge mennesker med innvandrerbakgrunn, spiller en viktig rolle som infor-
manter og ikke minst rollemodeller. I rekrutteringsarbeidet er det essensielt
å vise til integrering i praksis gjennom blant annet gode rollemodeller og vis-
shet om at man faktisk får seg jobb etter endt utdanning. Det er derfor ytterst
viktig å samordne innsatsene og ta med ulike innvandrerorganisasjoner og
andre relevante instanser med i rekrutteringsarbeidet. Dette gjelder også i for-
hold til å få flere kvinnelige studenter med innvandrerbakgrunn inn i flere
typer av studier. Koordinering mellom myndigheter og organisasjoner i for-
hold til arbeidsoppgaver, kunnskapsressurser og informasjonsarbeid, er også
av sentral karakter når det gjelder rekruttering.

Rent generelt vet vi at barn og unge i ressurssterke familier har større
muligheter i utdanning og arbeidsliv enn de med lav sosioøkonomisk status.
Foreldres utdanningsnivå spiller også inn. Disse faktorene, i tillegg til forel-
drenes oppfatning av det norske skolesystemet og deres tro på barnas
muligheter gjennom skolegangen, står sentralt når det gjelder valg av framtid.
Ungdom med innvandrerbakgrunn utsettes for «krysspress» i en verden mel-
lom to kulturer, og der personer med innvandrerbakgrunn oftere har proble-
mer med å få jobb etter endt utdannelse. På en slik måte kan de sosioøkono-
miske faktorene virke sterkere inn på familier med innvandrerbakgrunn, og få
konsekvenser som for eksempel at utdanning ikke lønner seg. Veiledning og
motivasjon er viktig, slik at innvandrerungdommen også velger utdanninger
ut fra andre forhold enn den privatøkonomiske avkastningen.

Et eksempler på et land som har satset på tilrettelagt informasjon og
veiledning, er Danmark, som har satt i gang særskilte veiledningsprogram-
mer, frivillige sådannne, der elevene får tilrettelagt veiledning og undervisn-
ing. Flere fora bør tas i bruk når det gjelder veiledning om utdanning og yrkes-
valg, i tillegg til skolen. Det kan være et utstrakt samarbeid mellom interesse-
organisasjoner, skole, foreldre og utdanningsinstitusjoner. Etter utvalgets vur-
dering bør det etableres et systematisk arbeid for å bedre informasjons- og
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rådgivningstjenesten i videregående opplæring og i høgre utdanning overfor
ungdom med innvandrerbakgrunn.

Et institusjonelt ansvar
Målsetningen om lik og reell rett til høgre utdanning tilsier at det flerkulturelle
Norge også bør få innvirkning på utdanningsinstitusjonene, i form av beviss-
thet rundt studiemiljø, undervisning og tilrettelegging for studenter med
innvandrerbakgrunn. Etter utvalgets vurdering er det den enkelte institusjon
som bør ha det sentrale ansvaret for å tilpasse utdanningstilbudet til den
flerkulturelle utfordringen. Dette er i samsvar med den generelle vektfor-
skyvningen i ansvar fra sentrale myndigheter til institusjonene som utvalget
har gått inn for på andre områder. Dette er et ansvar som også innebærer at
institusjonene bør vite mer om de studentene de har med annen kulturell
bakgrunn. Samtidig vil selvfølgelig myndighetene ha et overordnet og initier-
ende ansvar for utformingen av høgre utdanning i et flerkulturelt perspektiv,
ikke minst når det gjelder å skape arenaer der forskjellige generasjoner av
innvandrere og nordmenn kan møtes. Myndighetene har et overordnet ansvar
i å realisere muligheter og fjerne barrierer. Det finnes trolig ingen rutiner for
kartlegginger av studenter ved utdanningsinstitusjonene i dag når det gjelder
studenter med innvandrerbakgrunn. Det bør legges til rette for at institus-
jonene får mulighet til å gjøre dette, blant annet ved at de får tilgang på opplys-
ninger om søkernes landbakgrunn. Dette vil kunne lette arbeidet med å
kartlegge tilværelsen som student, årsaker til frafall og andelen på forskjellige
fag. Men det institusjonelle ansvaret omfatter ikke bare et faglig ansvar. Det
omfatter også infrastrukturen og velferdssiden rundt studiesituasjonen i
høgre utdanning. Et eksempel på dette er at man i studentcafeene ved Univer-
sitetet i Oslo har opprettet et nytt mattilbud med halalkjøtt. Andre spørsmål er
knyttet til bolig, barnehage osv.

Etter utvalgets vurdering bør det ved den enkelte institusjon etableres
egne handlingsprogram som kan møte de utfordringene som studenter med
en annen kulturbakgrunn representerer.

Ulike tiltak for første- og andregenerasjons studenter
Tilgjengelig kunnskap om situasjonen for første-og andregenerasjons stu-
denter viser ulike virkeligheter. Rent generelt er utdanningssituasjonen langt
dårligere for førstegenerasjons innvandrere enn for andregenerasjon, og
behovene er betydelig annerledes. For førstegenerasjon er det et stort behov
for å møte en kvalifisert evaluering og godkjenning av deres utdannings-
bakgrunn fra hjemlandet, for større fokus på overgangen fra videregående
opplæring til høgre utdanning, og for språkopplæring og tilpasning til norsk
kultur. Utvalget viser i denne sammenheng også til sine vurderingene i NOU
1999: 17  Realkompetanse i høgre utdanning og de oppgaver som er foreslått for
et senter for evaluering og akkreditering. For andregenerasjon er problemene
antageligvis mer knyttet til tilgjengelig informasjon om høgre utdanning,
veiledning og tilrettelegging. I forhold til rekruttering til høyere utdanning, er
situasjonen noe ulik når det gjelder kjønn. Blant førstegenerasjons innvan-
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drere rekrutteringen ulik avhengig av landbakgrunn. Blant andregenerasjons
innvandrere er det noe flere kvinner enn menn i høgre utdanning.

Etter utvalgets vurdering kan det på denne bakgrunnen være aktuelt med
disse tiltaksformene
– Større fokus på overgangen fra videregående opplæring til høgre utdan-

ning
– utvikling av testsystemer for evaluering av kompetanse/utdanning fra

hjemlandet.
– bedre tilgang på informasjon om prosessen rundt godkjenning av utdan-

ning tatt i hjemlandet.
– Nedkorting av ventetiden for behandling av søknad om godkjenning av

utdanning tatt i den enkeltes hjemland.
– bedre språkopplæringstilbud, som for eksempel studieforberedende kurs,

med vekt på undervisning og veiledning i norsk som fagspråk ved utdan-
ningsinstitusjonene.

– målrettede tiltak mot de som er mest underrepresentert i høgre utdan-
ning.

Opptak til bestemte utdanninger
I tråd med tidligere vedtatt politikk og gjeldende informasjon om utdanninger
som bør gjenspeile befolkningssammensetningen, men som i dag ikke gjør
det, bør det settes i verk spesielle rekrutteringstiltak i bestemte utdanninger
og profesjoner, som for eksempel i læreryrket. Dette bør gjøres i samarbeid
med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, lærerorganisasjonene,
lærerstudentene og lærerhøgskolene.

Et eksempel på en type særskilt opptaksordning er individuelt opptak ved
Politihøgskolen. Ved hjelp av en kombinasjon av standard opptakskriterier
som bestått videregående skole og intervjuer, legges det vekt på hva enkeltin-
dividet som søker, kan. Forskjellen mellom muntlige og skriftlige framstill-
inger kan være stor, slik at helhetsinntrykket ikke fullstendig før søker blir
innkalt til intervju.

21.7.1 Utvalgets forslag

Etter en samlet vurdering av de spørsmål som knytter seg til den flerkulturelle
utfordring i høgre utdanning fremmer utvalget følgende forslag:
– Informasjons- og veiledningstjenesten i videregående opplæring og i

høgre utdanning overfor minoritetsgruppene bør styrkes.
– Det bør vurderes å sette i verk målrettede tiltak for å rekruttere studenter

med landbakgrunn som er mest underrepresentert i høgre utdanning.
– Det bør satses mer på forskning rundt situasjonen for innvandrerne i sam-

funnet, og spesielt med henblikk på de forholdene som er avgjørende for
ungdommens valg av utdanning.

– Egne opptaksordninger for innvandrere på fagutdanninger med bred kon-
taktflate mot denne delen av befolkningen bør videreføres og utvides.

– Det bør settes i verk frivillig språkopplæringstilbud ved utdanningsinsti-
tusjoner der det er behov. Det kan for eksempel være studieforberedende
kurs, med vekt på undervisning og veiledning i norsk som fagspråk.

– Den enkelte institusjon i høgre utdanning bør etablere egne handlingspro-
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grammer som kan møte den utfordringen som studenter med en annen
kulturbakgrunn representerer. Det bør utvikles ordninger for yrkesprøv-
ing og godkjenning av tidligere ervervet kompetanse/utdanning.

– Tilgangen på informasjon om prosessen rundt godkjenning av tidligere
ervervet kompetanse bør bli bedre.

– Ventetiden for behandling av søknad om godkjenning av tidligere ervervet
kompetanse bør kortes ned.
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Kapittel 22   
Økonomiske og administrative konsekvenser

22.1 Innledning

Utvalget fremmer en rekke forslag som har betydelige økonomiske kon-
sekvenser, både innsparinger og kostnader. Betydelige innsparinger vil blant
annet være knyttet til endringer i gradsstrukturen. En avkorting av studi-
etiden innebærer lavere utdanningskostnader både for studenten og for sam-
funnet, i tillegg vil det totale arbeidstilbudet øke. Andre forslag som større
grad av resultatbasert finansiering og innføring av en ordning med voucher vil
bidra til å bedre studiegjennomføringen i høgre utdanning slik at det blir
større samsvar mellom normert og faktisk studietid. Etableringen av organ for
akkreditering og evaluering, samt tiltak for å heve studiekvaliteten vil medføre
ekstra kostnader, men også dette forslaget må ses i lys av at det vil overta opp-
gaver fra enheter som i dag utøver denne type arbeid.

Det knytter seg betydelig usikkerhet til de samlede kostnadsvirkninger. I
en overgangsfase vil det være nødvendig at det settes inn ekstra ressurser for
å iverksette flere av utvalgets forslag. Etter hvert som de ønskede effektene av
tiltakene melder seg vil institusjonene få frigjort ressurser som vil kunne for-
sterke innsatsen for å bedre studiekvaliteten. Samlet sett vil det på lang sikt
være betydelige gevinster av utvalgets forslag for samfunnet og medføre at
både institusjonene vil få frigjort ressurser til økt innsats på utdanningssiden.

22.2 Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet

Utvalget foreslår at institusjonene får tildelt midler til etablering av faglige
enheter for kvalitetsarbeid tilsvarende Teaching Resource Center. Det
foreslås at institusjonene får tildelt fra 1 mill. kroner til de små høgskolene til
inntil 5 mill. kroner til universitetene.

22.3 Forskningens plass i høgre utdanning

Utvalgets forslag om å øke antall stipendiatstillinger med minst 1 200 de neste
fem årene, vil innebære en kostnad per år på om lag 100 mill. kroner det første
året. Beløpet vil øke til om lag 500 mill. kroner per år når alle stillingene er
opprettet.

Det foreslås videre en betydelig offentlig økning i satsningen på grunnfor-
skningen.

22.4 Felles gradsstruktur i høgre utdanning

Etablering av en felles gradsstruktur i Norge forutsetter at fakulteter, institut-
ter og avdelinger gjennomgår studieprogrammenes oppbygging og innhold
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med sikte på å tilpasse sine utdanninger den nye gradsstrukturen. Departe-
mentet bør i denne sammenheng etablere en prosjektgruppe som kan bistå
institusjonene i en overgangsfase. Utvalget foreslår at det settes av midler til
dette arbeidet, slik det ikke går ut over institusjonenes ordinære driftsbuds-
jett.

Konsekvenser for arbeidstilbudet av endret gradsstruktur
Utvalgets forslag til ny gradsstruktur innebærer en avkorting i tid for enkelte
studium. Dette vil gi direkte økonomiske innsparinger i form av reduserte
utdanningskostnader. I tillegg kan en anta at det vil få samfunnsmessige kon-
sekvenser gjennom et større arbeidstilbud. På oppdrag fra utvalget har Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) foretatt en analyse av virkninger på arbeidstilbudet av
endringer i normert studietid.

Beregningene er utformet under en antakelse om at normert studietid
skal reduseres med ett år for visse grupper høgre utdanning. SSB har latt dette
omfatte 4-årige høgskoler innenfor ingeniørfag, undervisning og økonomi og
administrasjon, samt utdanning på hovedfagsnivå med unntak av visse profes-
jonsutdanninger (juss, sivilingeniør, medisin og odontologi). Det er antatt at
faktisk studietid reduseres med ett år for alle kandidater innenfor disse
fagene, og at yrkeskarrieren dermed starter ett år tidligere. Virkningen på det
årlige arbeidstilbudet er beregnet ved å erstatte yrkesdeltaking og utdanning-
snivå i det siste hele kalenderåret før eksamensåret, med de samme stør-
relsene i det første hele kalenderåret etter eksamensåret. Det ses bort fra at
kortere studietid kan påvirke yrkesdeltakingen og startlønnen, og at lønnen
stiger i løpet av yrkeskarrieren. Det er ikke gjort noe med yrkesdeltakingen
for kandidater som fortsetter direkte på et nytt studium. Virkningen på årlig
arbeidstilbud i perioden 2000-2009 er beregnet med mikrosimuleringsmod-
ellen MOSART. Slik effekten på studie- og yrkesatferd er skissert, vil virknin-
gen på arbeidstilbudet komme momentant, men SSB har allikevel sett på et
noe lengre tidsrom for å redusere tilfeldigheter knyttet til variasjoner i årskul-
lenes størrelse og usikkerhet som oppstår fordi en har sett på et uvalg.

Antall kandidater per år innenfor de fagene som er omtalt over, som vil bli
berørt av endringen i normert studietid, og som kommer ut på arbeidsmarke-
det, vil ligge rundt 4-5 000 per år. Av dette vil 4-årig lærerutdanning utgjøre om
lag 40 pst. Virkningen på samlet arbeidstilbud vil bli at 2 100 flere personer vil
være i arbeid til enhver tid, og at tilfanget av årsverk per år vil øke med 2 600.
Det årlige tilbudet av arbeidskraft med høgre utdanning vil øke med 3 200 års-
verk. Økningen i arbeidsstyrken er langt lavere enn det reduksjonen i studi-
etid skulle tilsi, og må ses på bakgrunn av omfanget av deltidsarbeid blant stu-
denter. Med utgangspunkt i data fra 1993 har SSB anslått deltidsarbeidet blant
studenter til å ligge rundt 35-40 pst. av full stilling som årsgjennomsnitt, sam-
tidig som yrkesdeltaking ikke nødvendigvis er 100 pst. selv blant nyutdannete
kandidater med høgre utdanning. Når vi ser på veksten i tilbudet av arbeidsk-
raft med høgre utdanning, så er denne klart høyere, men allikevel et godt
stykke under tallet på antall kandidater. En viktig faktor her er at en god del
av de som fullfører en (lengre) høgre utdanning, har en høgre utdanning fra
før, et eksempel kan være ingeniører som går videre til sivilingeniørstudiet.
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Virkningen på inntektsnivået er at samlede lønnsinntekter stiger med 600 mill.
kroner per år.

Virkningen på arbeidstilbudet av å forlenge normert studietid for 2-årige
høgskoleutdanninger til 3 år er relativt moderat.

22.5 Endringer i tilknytningsform i høgre utdanning

22.5.1 Særlovsselskap

Når det gjelder de lovmessige konsekvensene av utvalgets forslag, vises det
til utkast til lovkapittel med særlov for statlige universiteter og høgskoler,
vedlegg nr. 2 til utredningen.

Særlovsselskaper vil etter flertallets forslag bli en ny organisasjonsform i
det norske systemet for høgre utdanning. De statlige universitetene og høg-
skolene vil med dette bli egne rettssubjekter. Staten vil utøve sitt eierskap
gjennom blant annet oppnevning av styrerepresentanter.

For særlovsselskapene vil det følge at staten ved Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet er ansvarlig for deres økonomiske forpliktelser.
Institusjonenes adgang til å ta opp lån og avgi garantier vil derfor være beg-
renset. Institusjonen kan bare ta opp lån etter godkjenning av departementet.

Omdanning fra forvaltningsorgan til særlovsselskap vil kreve særskilte
gjennomføringsprosjekter for hvert enkelt statlig universitet og høgskole. Det
forutsettes at departementet er ansvarlig for etablering av prosjektorganisas-
joner og prosjektgjennomføring. Det må opprettes et eget apparat som kan
bistå institusjonene i omstillingsfasen. Det forutsettes videre at kostnadene
ved omdanning skjer over særlige tilskuddsposter i statbudsjettet, og må ses
uavhengig av budsjettet for høgre utdanning. Overgangsfasen bør begrenses
til en kortere periode.

En omdanning til særlovsselsekap vil få konsekvenser for administrative
og økonomiske forhold både hos eieren (departementet) og i universitetet
eller høgskolen:
– Når institusjonen blir egen juridisk person, vil den kunne være part i sivile

søksmål, og erstatningssøksmål vil kunne rettes mot institusjonen.
– Ansettelsesforholdet for medarbeidere ved universiteter og høgskoler vil

forbli uendret hvis utvalgets forslag om at tjenestemannslovens bestem-
melser om ventelønn og fortrinnsrett til annen stilling i staten videreføres
for en periode på tre år etter omdanning

– Omdanning til særlovsselskap vil ikke i seg selv gi grunnlag for redusert
bemanning ved universitetene eller høgskolene. Utvalget forutsetter at
ingen av de ansatte mister sin stilling som følge av overgangen.

Både departementet og den enkelte institusjon vil måtte gjennomgå, vurdere
og avklare en rekke spørsmål i forbindelse med en omdanning til selvstendig
rettssubjekt. Punktene nedenfor kan være et bidrag til en framtidig sjekkliste
i den forbindelse.

For departementet kan dette være:
– Egenkapital, verdivurderinger og åpningsbalanse. Det må foretas verdivur-

dering av aktiva som skal inngå i institusjonen. Størrelse på egenkapital
som institusjonen skal settes opp med, må besluttes. Det må sammen-
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stilles en åpningsbalanse for institusjonen.
– Kontroll og tilsyn. Det vil være nødvendig å avklare hvilken rolle og hvilke

kontrolloppgaver som skal ligge til Riksrevisjonens ansvarsområde- hvor-
vidt den skal avgrenses til å føre tilsyn med myndighetsutøvelse, eller om
den også skal omfatte ordinær regnskapsrevisjon.

– Dokumentavgift, øvrige avgifter og skatt. Det må klargjøres hvilke avgifts-
og skatteforpliktelser som etableringen av selskapet vil utløse, og også
hvilke avgifter og skatteforpliktelser som driften vil utløse.

– Offentlighetslov/forvaltningslov skal gjelde for institusjonenes virksomhet.
Dette må tas inn i lovbestemmelser for institusjonene som vist i skisse til
lovutkast, vedlegg nr. 2.

– Selskapsstiftelse og eiertiltak i forhold til institusjonen. Departementet vil
måtte oppnevne styrerepresentanter, fastsette åpningsbalanse, utarbeide
eierstrategi, og gi informasjon til de ansatte og ulike offentlige institus-
joner og samarbeidspartnere.

– Kompetanse. Omlegging fra etatsstyring til eierstyring, gjerne kombinert
med større vekt på den statlige bestillerfunksjonen, vil kreve en annen
kompetanse i departementet. Departementet bør gjennomgå de endrede
kravene til kompetanse for å kunne ivareta sin nye funksjon på best mulig
måte.

For institusjonene kan dette være:
– Informasjon til de ansatte.Det bør tidlig legges opp en omfattende plan for

gjennomføring av omdanningsprosessen sammen med en plan for hvor-
dan de ansatte og deres organisasjoner skal informeres og medvirke i
prosessen.

– Økonomi- og regnskapssystemer. Det vil være behov for å forberede omleg-
ging til nytt regnskapsprinsipp og nytt organisatorisk lovverk som skal
gjelde for institusjonene.

– Kompetanseutvikling. Overgang til selvstendig rettssubjekt vil sannsyn-
ligvis kreve tilførsel av ny kompetanse og utvikling av eksisterende
kompetanse, blant annet innenfor økonomistyring. Behovet bør vurderes
av institusjonens styre.

– Bank- og forsikringsavtaler. Fordi selvassuranseordningen innenfor staten
opphører, må det tas beslutninger om valg av forsikringsordninger. For-
hold knyttet til kontoføring, bankforbindelser etc. må også gjennomgås.

– Registrering i offentlige registre. Som selvstendig rettssubjekt vil institus-
jonene måtte registreres i diverse offentlige registre (Enhetsregisteret
m.fl.).

22.5.2 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

En overgang til forvaltningsorgan med særskilte fullmakter krever at fullmak-
tene i dagens lov utvides.

Når det gjelder muligheten for låneopptak bør dette vurderes nærmere.
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22.5.3 Forvaltning av bygg

Universitetenes forvaltning av bygg og eiendom
Universitetenes bygg og eiendommer utgjør betydelige verdier, men disse
blir ikke synliggjort i universitetenes regnskaper. De har heller ikke
muligheter til å realisere verdier i bygg gjennom økonomiske transaksjoner
som for eksempel låneopptak. Ved en omdanning til særlovsselskaper kan det
åpnes for at eiendommer og bygninger kan aktiveres i institusjonenes regn-
skap.

Dette gir universitetene to nye muligheter i forvaltningen av eiendom og
bygninger:
– Ved en aktivering av verdiene i regnskapene vil det bli mulig å synliggjøre

verdiforringelsen over tid. I dag er det ikke systemer knyttet til økonomi-
forvaltningen som gjør det mulig å vurdere når en bør investere i blant
annet vedlikehold av bygninger. Isteden skjer dette ad hoc og etter tekni-
ske vurderinger av bygningsmassen.

– Ved en omdanning til egne rettssubjekter kan universitetene få mulighet
til å realisere den økonomiske verdien i sine bygninger - gjennom
låneopptak, salg eller utleie - og bruke midler fra dette til å investere i
annen virksomhet. Forutsetningene for å ta opp lån er at dette vedtas i
institusjonenes styrer og godkjennes av departementet.

For universitetene kan det være en mulighet å fortsette den gjeldende ordnin-
gen der de selv har eiendom og bygg, men uten at de har full råderett over sin
egen bygningsmasse når det gjelder økonomiforvaltning.
– Ved at investeringer i bygg, eiendom og større vedlikehold vedtas av Stort-

inget i den årlige budsjettbehandlingen, får Stortinget oversikt over res-
sursinnsatsen.

– Stortinget og departementet har fortsatt kontroll over ressursinnsatsen til
bygg og eiendom ved universitetene. Dette sikrer en demokratisk styring
over forhold som er av stor betydning for institusjonenes videre utvikling.

Man argumenterer med andre ord ut fra hensynet til overordnet styring av
institusjonene og deres utvikling, samt det å sikre demokratiske organer over-
sikt over ressursinnsatsen.

Det kan være flere grunner til å utvide universitetenes råderett over sine
bygg. For det første er ikke dagens eiendomsforvaltning tilfredsstillende. Det
er store etterslep når det gjelder bygningsmessig vedlikehold. En grunn til det
kan være at gjeldende system ikke gir klarhet i ansvarsforhold, og heller ikke
gir oversikt over bygningenes verdier og behov for vedlikehold. Hvis univer-
sitetene overtar økonomiforvaltningen av byggene, vil det føre til ryddigere
ansvarsforhold mellom institusjonene og politiske myndigheter. De reelle
kostnadene og verdiene ved byggene vil bli lettere tilgjengelig, både for
ledelsen av institusjonen og for politiske myndigheter. Behovet for avsetning
av midler til vedlikehold vil kunne betraktes som en funksjon av verdiene som
byggene representerer. Regnskapsføring av byggenes verdi vil derfor kunne
forenkle systemene for vedlikehold og nye investeringer i bygg.

De statlige høgskolene leier bygg gjennom Statsbygg. Dette er en ordning
som også kan gjøres gjeldende for universitetene. Dette vil enten innebære at
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Statsbygg overtar universitetenes bygg og eiendommer, eller at det opprettes
et eget statlig eiendomsselskap som overtar universitetenes eiendommer, og
forestår utleie og vedlikehold av byggene. For de statlige høgskolene kan det
virke som om husleieordningen virker noenlunde tilfredsstillende. Skulle høg-
skolene eie byggene selv, måtte de bygge opp administrative og tekniske
avdelinger for drift og vedlikehold.

Statlige høgskoler og husleieordningen
For de statlige høgskolene er situasjonen noe annerledes ved at de leier bygg
gjennom Statsbygg. I statsbudsjettet for 2000 (St.prp. nr. 1 (1999(2000)) er
husleie for samtlige statlige høgskoler satt til om lag 954 mill. kroner. Dette
utgjør om lag 18 pst. av de totale bevilgningene til statlige høgskoler. Gjennom
husleie skal det i prinsippet betales markedsleie som inkluderer kostnader
knyttet til vedlikehold. Det bør vurderes om nåværende system bør
videreføres eller om en skal gå over til tilsvarende system som for univer-
sitetene.

22.6 Ny finansieringsmodell for høgre utdanning og forskning

Forslaget til ny finansieringsmodell er en teknisk omlegging som forutsettes
dekket innenfor gjeldende rammer. Større grad av resultatstyring, samt ordn-
ing med voucher er nye belønningssystemer som ikke utløser nye midler. Det
vil imidlertid være behov for ytterligere detaljering av den skisserte modellen,
samt forbedring og utvikling av rutiner for rapportering av nødvendig datama-
teriale.

Det bør legges stor vekt på overgangsordninger slik at det ikke blir dra-
matiske endringer i institusjonenes budsjett fra et år til et annet som følge av
ny finansieringsmodell. For et aktuelt år bør institusjonenes bevilgning bereg-
nes både med den nye og den «gamle» modellen slik at det kan foretas en
gradvis omstilling.

Den foreslåtte finansieringsmodellen stiller nye og strengere krav til rap-
portering. Det bør derfor settes ned en arbeidsgruppe for å kartlegge dette
behovet. Arbeidsgruppen bør representere departementet, Norsk samfunns-
vitenskapelig datatjeneste, Statistisk sentralbyrå, Lånekassen og institus-
jonene.

Det må utformes stykkpriser for de ulike utdanningene og fagområdene.
Det arbeidet departementet har satt i gang for å kartlegge utdanningskost-
nader i høgskolene bør derfor videreføres.

Systemet må utformes slik at det gir Riksrevisjonen mulighet til å etter-
prøve resultattildelinger og voucherutbetalinger på individnivå. Dette er viktig
for å unngå skjevheter og uklarheter om budsjettgrunnlaget.

Utvalget anslår at det vil være behov for 10-15 mill. kroner til utrednings-
og utviklingsarbeid før ny finansieringsmodell kan etableres.

Voucher
Utvalgets flertall foreslår at administrasjonen av vouchers legges til Lånekas-
sen. Dette kan synes naturlig da voucher-ordningen er tenkt utformet som en
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«generalisert gebyrstipendordning» tilsvarende Lånekassens gebyrstipen-
dordning for studier i utlandet. For studenten vil systemet måtte ha sin beg-
rensning i tid. Dette kan ordnes som et tidskontosystem med tilsvarende beg-
rensninger som Statens lånekasse i dag setter.

En voucher-ordning kan gjennomføres uten økte administrative og
byråkratiske kostnader systemer, ved at dagens elektroniske systemer både
hos institusjonene, departementet og Lånekassen utnyttes. Ordningen forut-
setter at Lånekassen har en form for referanse til hver eneste student uavhen-
gig av om vedkommende mottar lån eller stipend. Denne referansen etableres
ved registrering. Hver enkelt institusjon må deretter rapportere til Lånekas-
sen om gjennomførte eksamener på individnivå. Det bør vurderes om FS-sys-
temet kan utbygges slik at det generer nødvendige data som kan overføres
Lånekassen.

Det vil allikevel være behov for å utvikle et system i Lånekassen og i depar-
tementet som kan håndtere en slik ordning. Flertallet som går inn for vouch-
ers foreslår på denne bakgrunn at Lånekassen får tildelt 5 mill. kroner for å
håndtere de nye oppgavene.

22.7 Evaluering og akkreditering i høgre utdanning

Utvalget har anslått kostnaden ved å opprette Senteret for evaluering og
akkreditering til om lag 20 mill. kroner per år. Finansieringsbehovet må imid-
lertid vurderes i lys av at Senteret vil ta over oppgaver som i dag er forankret
i departementet og Norgesnettrådet.

22.8 Høgre utdanning og forskning i det samiske samfunn

I forbindelse med å utvikle Samisk høgskole til en vitenskapelig høgskole bør
det foretas en vurdering av hva som kreves av nye stillinger.

Det bygningsmessige forutsetningene må være til stede. Utvalget foreslår
at høgskolens behov fremmes som en høyt prioritert byggesak. Kostnadene
forbundet med dette er ikke anslått.
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Vedlegg 1 

Kunnskapens hus i det norske system
Rune Slagstad

Forord
På oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning har professor Rune Slagstad

gjort en utredning om den kunnskapspolitiske utvikling siden etableringen av
det første universitet i Norge i 1911. Det er helt nødvendig å se utfordringene
for høgre utdanning og forskning i lys av erfaringene fra den historiske
utvikling, og bidraget fra Rune Slagstad er meget verdifullt i så henseende.
Som det framgår av de verdier og perspektiver som utvalget har gjort rede for
i  (Link til) kapittel 2 i innstillingen, vil utgangspunktet langt på vei være sam-
menfallende.

I tillegg har professor Rune Slagstad stilt noen spørsmål til utvalget og
fremmet kritiske kommentarer til en del av forslagene. Utredningen fra Slag-
stad er mottatt etter at innstillingen fra utvalget er avgitt. Ved en grundig lesn-
ing av innstillingen vil en finne at spørsmålene langt på vei er besvart, men da
arbeidet er avsluttet vil utvalget ikke ha anledning til å kommentere de
kritiske merknadene fra Slagstad. Derfor noen få ord her.

Det er større enighet om utgangspunktet enn det en kan få inntrykk av
etter lesning av utredningen fra professor Slagstad. Så vel flertall som mind-
retall i utvalget, og Rune Slagstad, ønsker en videreføring av den akademiske
frihet som universitetets konstitusjonelle prinsipp. Uenigheten består i vur-
deringen av dagens lovsituasjon og hvilken rettskonstruksjon som er best
egnet til å ivareta en økt fristilling fra politiske myndigheter. Utvalget mener
samtidig at den institusjonelle frihet er en forutsetning for å sette lærestedene
enda bedre i stand til å innrette seg mot studentenes og omgivelsenes forvent-
ninger og behov og at det bør legges inn incitamenter for å få dette til. Således
søker utvalget å forene de klassiske dannelsestradisjoner med de utfordringer
samtiden og framtiden stiller.

På samme måte er det bred enighet om å opprettholde dagens institusjon-
sinndeling og dermed arbeidsdelingen mellom universiteter og høgskoler.
Uenigheten består i vurderingen av hvilke konkrete konsekvenser dette bør
få for spørsmålet om muligheten for å etablere nye universiteter og hvilke fag
som hører til på de ulike institusjoner. Utvalget har ikke tatt stilling til
enkeltspørsmål, men har åpnet for at det kan etableres nye universiteter etter
en faglig og politisk vurdering. Det er også alminnelig enighet om å korte ned
studietiden (bachelor og mastergrad) uten å avvikle de sterkeste elementer i
den tysk-norske tradisjonen. Utvalget har i denne sammenheng lagt vekt på å
videreføre hovedfaget og at forkortingen skal skje i bredden og ikke i dybden.

Utredningen og synspunktene fra professor Slagstad vil stimulere debat-
ten om veivalgene og dilemmaene innenfor høgre utdanning og forskning i
Norge. Han har på en litt uhøytidelig måte karakterisert seg som en røst fra
fortiden. Utredningen kan leses slik at han foreslår at gårsdagens problemer
skal bli morgendagens løsninger. Og kanskje er dette den viktigste forskjellen
mellom ham og utvalget. Der Rune Slagstad peker bakover for å finne svarene,
der peker utvalget framover.
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Ole D. Mjøs Mai 2000
1. «Et fuldstændigt Universitet»
2. Tid og rom i et observatorium
3. «Atomer af Nytte»
4. Det pedagogiske reformkompromiss
5. «En ved Liberalisme tempereret Socialisme, eller, om man vil, omvendt»
6. Folkedannelsen: lærere og professorer
7. De to kulturer
8. - og den tredje
9. Hernes revisited
10. En ny samfunnskontrakt: kunnskapsstaten

1
11. Kunnskapens hovedhus

1
12. Profesjonenes hus

I begynnelsen var Universitetet. Vi fikk vårt universitet i 1811, tre år før vi fikk
vår grunnlov. De var begge unnfanget av den samme ånd: «Frihedens Tempel
i Norden», vitenskapens frihet og politikkens frihet. Universitet som grunnlov
var begge idealiteter som ble materialiteter, ufullkomne, men en begynnelse.
Det kgl. Frederiks Universitet ble skapt i den nasjonale selvstendighetsstrid.
Fire av lærerne hadde deltatt i Eidsvoldsforsamlingens forhandlinger, og to av
professorene ble med i den første regjering. Den ene av dem, filosofi-professor
Niels Treschow, var autoriteten blant Universitetets lærere, med den ene fot i
tysk idealisme, den andre i opplysningstidens nyttetenkning. Det var retnings-
givende for den unge nasjons dannelsesorientering. Treschow forlot Univer-
sitetet og gikk over i politikken. Han ble vår første professorpolitiker. Også i
det dannet han skole.

Siden embetsmannsstatens etablering i 1811/1814 har de skiftende
regimer hatt et kjennetegn ved den indre forbindelse mellom intellektuell
reform og politisk reform. Skal norsk historie de siste knapt tohundre år
fanges i ett ord, må det være  utdanningsrevolusjon. Venstrestaten, det peda-
gogiske kunnskapsregime, som fikk sitt politiske gjennombrudd i 1884, ble
innledet ved folkeskolereformen av 1860, samme år som Det filosofiske
fakultet splittet i et historisk-filosofisk og et matematisk-naturvitenskapelig
fakultet. Gymnasreformen av 1896 med engelsk- og reallinje dannet basis for
den store universitetsreform i 1905 med de to embetseksamener i filologi og
realfag. Derved ble det disiplinbaserte universitet sementert med sine to
hovedakser: embetstudium og hovedfagsstudium. 1905 ga landet en revidert
konstitusjon og universitetet en selvforvaltende konstitusjon med rektor på
toppen og med de politiske myndigheter på armlengdes avstand. Arbeiderpar-
tistaten - Gerhardsen-epoken etter 1945 - var et politisk regime i samfunns-
vitenskapelig kledning: velferdsstaten skapt ved vitenskapens mobilisering,
ikke minst de nye samfunnsvitenskaper. Arbeiderpartistatens kunnskapsre-
gime varte ved også etter at Arbeiderpartiet i 1965 hadde mistet regjerings-
makten: den 9-årige enhetsskole ble innført i 1969, samme år som vi fikk de
første distriktshøyskoler, etter forslag fra «Ottosen-komitéen».
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Hernes-komitéen (1987-88) innvarslet med tvetydige signaler et nytt
kunnskapsregime. Universitetet ble søkt rykket løs fra den populistiske kamp
mot «elfenbenstårnet». Universitetet skulle være det nye regimes standardfor-
valtende kunnskapsinstitusjon i en arbeidsdeling med de statlige høyskoler,
som skulle ha en markant yrkesinnrettet funksjon. Hernes-epoken ga ansat-
sen til et to-sporet system for den høyere utdanning.

Utdanningsrevolusjonen i det norske system er blitt formet ved en ege-
nartet brytning mellom det anglo-amerikanske og det tysk-kontinentale, mel-
lom samfunnsnytte og samfunnsdannelse. I etterkrigstiden ble selvfølgelig
orienteringen mot sør mer besværlig - det var fra vest, gjerne formidlet via vår
nærmeste nabo i øst, vi hentet våre nye modeller. Samtlige reformerende
utredninger fra Kleppe-komitéen (1960-61) til Mjøs-utvalget (2000) har vært
monotont atlantiske. Det tysk-kontinentale, fundamentalt i vår identitet, er for-
blitt utematisert. Vi skal endre oss selv uten helt å vedkjenne oss hvem vi er.
Ved EU-striden er vår fortrengning av det tyske blitt transformert til en mer
almen Europa-nevrose. Vi enes i stedet i det atlantiske sentrum. Det gjør også
sentrum-regjeringens Mjøs-utvalg.

Til Mjøs-utvalget rettes spørsmål: Hva er dens samtidsdiagnose av den
postnasjonale konstellasjon og den postindustrielle situasjon? Hva er dens
analyse av det utdanningspolitiske regime? Hva er dens grep om Hernes-epo-
kens dilemmaer? Hva er overhodet dens forståelse av det som har vært - og
dens idé om hvor vi skal hen?

Min historiske rekonstruksjon er gjennomført som et generøst, betingels-
esløst oppdrag fra Mjøs-utvalget. Den ble påbegynt - og i all hovedsak fullført
- uten kjennskap til Mjøs-utvalgets konklusjoner. Ved avslutningen viser det
seg at min analyse på viktige punkter ikke er sammenfallende med oppdrags-
giverens. 446 Jac. Aall formulerte allerede i 1812 det som fortsatt kan stå som
motto for det høyere utdanningssystem: «tæmme Egennytten» og «ukul-
tiveret Rigdom», «det virksomste Værn imod Følgerne af Tidernes Forvir-
ring». 447

Et sentralt poeng er å minne om at det globale ikke bare ligger i vest, men
også i sør - ja, at vi selv faktisk også er en del av det globale. Vi bør unne oss
en noe videre horisont, også i utdanningspolitikken, enn den flate tilpasning-
sreformisme - den har tradisjonelt vært systemfremmed i det norske system.
Studiet av norsk historie siden det tidlige 1800-tall gir et nærmest overvel-
dende inntrykk av en ambisiøs reformisme: den vedvarende evne til å integr-
ere tidens krav ved å gi tiden sitt stempel. Handlingsideologene - enten de het
Schweigaard, Nissen, Brøgger, Sivertsen eller Hernes - opptrådte med tanker,
idéer og strategier, ikke under betingelser de selv hadde valgt - de var gitt ved
tradisjonens føringer og situasjonens fordringer. Men de tolket sin tid og
evnet å gi utviklingen en retning. Det var fordi de var handlende subjekter
med en ambisjon: å omforme idéer til institusjonelle realiteter. - Også vi bør
stille oss spørsmålet: Hva er vårt bidrag? - og deretter handle med viten og
vilje.

446.Jeg fikk oppdraget som gjesteprofessor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i 
Oslo. Det avsluttende arbeid har funnet sted ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

447.A.F. Andresen, «Hva ville man med et norsk universitet?», i Historisk Tidsskrift 2/1997, 
s. 192



NOU 2000: 14
Vedlegg 1 Frihet med ansvar 646
1  «Et fuldstændigt Universitet»

Det nye kunnskapsregime fikk i universitetet sin viktigste institusjon. Univer-
sitetet var nasjonens ideologiske transformatorsentral: her ble idéer via pro-
fessorer og studenter til institusjonelt virksom handlingsideologi, moderniser-
ing som nasjonsbygging. - Det var spenninger blant nasjonens gründere i opp-
fatningen av hva slags institusjon Universitetet skulle være. Grev Wedel, som
senere fra sin posisjon som Universitetets prokansler skulle iscenesette den
radikale intellektuelle fornyelse på 1830-tallet, hevdet i 1809 at universitetet
var en etterlevning fra middelalderen - det «passe formentlig lidet til Europas
nærværende Tarv - og endnu mindre med Norges». Wedel ønsket seg en høy-
ere skole for praktisk-nyttige fag: «Oplysning i Oeconomiske, Bergverks-,
Vand- og Skibsbygnings- og, om man vil, flere saadanne til Livets Brug og med
Landets Natur passende Videnskaber og Kunster». 448 Slike synsmåter, med
sterk forankring i opplysningsrasjonalismens nyttetenkning, ble brutt mot
forestillinger fra romantikkens humanistiske dannelseslære, i tråd med det
Berlin-universitet som i 1810 var blitt opprettet i Humboldts ånd. Disse idéer
kom inn i Universitetets formålsparagraf fra 1812: «først og fornemmeligen en
lærd Høiskole til at danne Videnskabsmænd og tilkommende duelige Statsbe-
tiente og offentlige Forretningsmænd». 449

Planene ble skrinlagt om et universitet på Kongsberg med utgangspunkt
i Bergseminaret, etter mønster, kan en si, av små klassiske universitetsbyer
som Tübingen og Oxford. Det skulle være et hovedstadsuniversitet - et
statsskip, et sentrum for nasjonens vitenskapelige kultur, med geografisk
nærhet til det sentrale styringsapparat under oppbygging. Den fattige, unge
nasjon hadde en stor ambisjon: «et fuldstændigt Universitet», et universitet for
vitenskapelige studier og for utdannelse av statens embetsmenn. Det kgl. Fre-
deriks Universitet skulle ha en trefoldig identitet: forskerakademi,
embetsskole og dannelsesarena.

Universitetet fikk fire fakultet: et teologisk, et juridisk, et medisinsk og et
filosofisk, som alle førte frem til embetseksamen. Embetsstudiene var «brød-
studium» som skulle forsyne den nye stat med teologer, jurister, leger og filol-
oger. Bergseminaret ble i 1819 integrert i Universitetet som del av de natur-
vitenskapelige studier; ved opprettelsen av Norges Tekniske Høiskole i 1910
ble det en basis i den nye høyskolen.

Juristene og teologene var de dominerende studentgrupper gjennom
embetsmannsstatsepoken. Av det totale antall uteksaminerte studenter (4442)
fra det første kull i 1815 til 1879 utgjorde juristene 41%, teologene 36%,
medisinerne 15% og resten fordelt på filologer og realister. - Men i begyn-
nelsen var det ikke mange studenter. I 1813 besto Universitetet av 18 stu-
denter og 7 professorer. - Jusstudiet, som hadde de fleste studentene, hadde
færrest lærere: frem til 1840 2 lærere, fra 1840 til 1890-tallet 4. Teologene
hadde 3 til 1849, da de fikk en fjerde og i 1876 en femte. Medisinerne hadde 2
professorater i 1813, 5 i 1828, 7 i 1846. I jubileumsåret 1861 hadde Det his-
torisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til sammen

448.A.F.Andresen, «Den norske universitetsmodellen i oppstartingsfasen (ca. 1811-1830)», i 
G. Hjeltnes (red.), Universitetet og historien, Oslo 1996, s. 107

449.Ibid., s. 114
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20 av Universitetets 35 lærere, men et lite antall studenter: 35 i filologi, 12 i
realfag og 10 bergstudenter. 450

Tallene viser at Det kgl. Frederiks også under embetsmannsstaten utvil-
somt var en embetsskole, men ingenlunde bare det. Det høye antall lærere
innen humanistiske og naturvitenskapelige disipliner i forhold til antall stu-
denter bekrefter at Universitetet hadde også andre funksjoner -forskningsak-
ademi og almen «Statstieneste».

I den nye stat etter 1814 var det tre yrkesgrupper som hadde monopolis-
erte myndighetsposisjoner: offiserene hadde monopol på den militære myn-
dighet, teologene på den kirkelige og juristene på den administrative. Offiser-
ene hadde sin egen utdanningsvei, fra 1826 gikk den via Den Militære
Høiskole. Juristene, som i den første tiden var en noe mindre gruppe enn de
to andre, ble etter hvert tallmessig dominerende. I årene frem til 1830 ble det
uteksaminert flere jurister enn teologer ved Det kgl. Frederiks; etter hvert var
økningen så sterk at det ble utdannet flere kandidater ved Det juridiske enn
ved de andre fakultetene til sammen. Mer enn noe annet ble Universitetet i
denne epoke en juridisk kaderskole, en utdannet juridiske spesialister, men
de ble også tidens «spesialister i statskunst» (Sverre Steen).

Juriststanden hadde gjennom 1800-tallet en voldsom vekst: I 1844 var det
800 jurister, mot 450 prester, i 1864 var tallene 1250 mot 567, i 1895 2000 mot
700. 451 Den sterke ekspansjon var forent med kontroll over sentrale posis-
joner i det statlige apparat. Juristene var de ledende skikkelser i det norske
system gjennom 1800-tallet - de dominerte i regjeringen, i embetsverket, på
universitetet og - i en årrekke - på Stortinget, og de gikk foran i utviklingen av
en moderne, kapitalistisk økonomi. Juristene forente det moderniserende
med det nasjonalt integrerende. Det sosialt grunnleggende fenomen som var
festet til denne profesjon, var tillit. For at det skulle kunne oppstå et nasjonalt
marked med kreditt, kontrakter, lån, kjøp og salg måtte det skapes en ny tillit-
struktur mellom personer som ikke hadde prøvet den gjensidige pålitelighet
gjennom personlig kontakt i mange år, som i det gamle samfunn. Gjennom
jussens normer og regler ble det skapt et moderne arrangement - rettsstaten -
som fremmet forutberegnelighet og derved tillit. Juristenes tillitsskapende
rolle viser til et karakteristisk trekk ved det moderne samfunn: tilliten til
abstrakte ordninger, forvaltet av ulike ekspertgrupper, som en forutsetning
for at samfunnslivet overhodet skal fungere.

2  Tid og rom i et observatorium

Christopher Hansteen hørte til den første gruppe av lærere ved Det kgl. Fred-
eriks - lektor i 1814 og professor fra 1816. «Noget av det første Hansteen gik
igang med, da han i juli 1814 kom til Kristiania, var at skaffe byen en ordentlig
tid.» 452 Hansteen trengte et hus, et observatorium, for å komme i gang med
presise posisjonsbestemmelser av Kristianias beliggenhet. I 1815 fikk han av
det militære disponere en åttekantet hytte utenfor den sørlige muren på Aker-

450.J.P. Collett, Historien om Universitetet i Oslo, Oslo 1999, s. 45f.
451.V. Aubert et al., «Akademikere i norsk samfunnsstruktur 1800-1950», i Tidsskrift for 
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shus Festning, med et passasjeinstrument, et pendelur og etter noen år en sek-
stant. I 1830 strøk Stortinget bevilgningene til Universitetets nybygg, med
unntak av Hansteens observatorium: det var, mente man, en «videnskabelig
Indretning, der ei alene have Interesse for Universitetet, men ogsaa for Staten
i almindelighed». 453 Tre år senere kunne Hansteen flytte inn i observatoriet,
tegnet av embetsmannsstatens arkitekt, Christian Grosch. Kristiania fikk sin
«ordentlige» tid, korrigert med tre kvarter. - Hansteens tidskorrigeringer
hadde historisk tilbakevirkende kraft. Også de nye, kildekritiske historikere
fikk sin «ordentlige» tid. Hansteen beregnet på deres oppdrag tiden for Slaget
ved Stiklestad. Solformørkelsen, som ifølge sagaen inntraff da Olav den hel-
lige falt, hadde ikke ut fra Hansteens beregninger funnet sted 29.juli 1030,
men én måned senere, 31.august. 454

Hansteens professorat i astronomi med plikt til å forelese også i matema-
tikk ble Universitetets store moderniseringsprofessorat: den nye nasjon
skulle tidfestes og kartlegges. Det mekaniske ur muliggjorde tidens løsrivelse
fra rommet - angivelse av det abstrakte «når» var ikke forbundet med det
konkrete «hvor». Nasjonen skulle få sin tid uten lokale variasjoner, i samsvar
med internasjonale tidsangivelser. Rommet ble «tømt» av professor Hansteen
ved kartlegging; han var sjef for Norges Geografiske Opmaaling fra 1817 til
1872. Kartet anga landskapet som abstrakt rom uavhengig av stedets lokalitet.
- Til den ensartede tidsmåling hørte også standardiserte almanakker og kalen-
dre til global bruk. Hansteen hadde ansvaret for den årlige norske almanakk
fra 1815 til 1862. Universitetet i Oslo hadde enerett på utgivelsen av den nor-
ske almanakk til 1987. Hansteen ønsket å fjerne de spekulative meddelelsene
om værlaget, «da dette ikke alene var unyttig, men endog skadelig, for så vidt
som dets forandringer er oss ubekjente og bedragelig forutsigelse kan villede
den ukyndige og enfoldige». Men Det akademiske kollegium avslo av frykt for
inntektstap for Universitetet. 455 Det dreier seg om et tidlig tilfelle av det som
er registrert som et ekspanderende fenomen de senere år under betegnelsen
«epistemisk drift«: en utvikling hvor faglige kriterier tillegges mindre vekt enn
politiske eller økonomiske kriterier om relevans. 456 - Til Hansteens professo-
rale «Statstieneste» hørte også utarbeidelsen av det måle- og vektsystem som
var gjeldende fra 1824 til metersystemet kom i 1875.

Hansteens store verk om jordmagnetisme fra 1812, Universitetets første
vitenskapelige avhandling, ble først utgitt 7 år senere, på tysk, på forfatterens
egen regning. Det ga ham internasjonal berømmelse og tyngende gjeld
(restopplaget befinner seg i dag på Astrofysisk Institutt på Blindern). Verket
var ifølge Jens Arup Seip «det unge Norges stolthet som et mål for hva det
hjemme kunne ytes når det gjaldt vitenskap og boktrykkerkunst». 457

Nå fikk Hansteen i de neste tiårene betydelige offentlige ressurser for å
hevde sin forskning på et europeisk nivå - til vitenskapelige dannelsesreiser og
ekspedisjoner. Hans store observasjonsreise til Sibir 1828-1830 for å
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bestemme posisjonen og intensiteten til den magnetpol han mente befant seg
der, var finansiert av Stortinget. Det ble lagt merke til langt utover landets
grenser at den fattige, unge nasjon så seg råd til å bevilge til en slik vitenskape-
lig ekspedisjon, mens den samtidig nektet å bevilge til bygging av en kongelig
residens. (Hansteen var ikke i nærheten av å holde budsjettrammene.) Hans-
teen skrev en liten artikkel i 1832 om Sibir-ekspedisjonen i tidsskrift «Magazin
for Naturvidenskaberne», som han var medutgiver av. Det var Norges første
naturvitenskapelige utgitt av et «Samfund for Videnskabsdyrkere», en for-
løper for Det Norske Videnskabs-Akademi, opprettet i 1857. Men Hansteen
trengte tid til å bearbeide den vitenskapelige hovedrapporten; den ble publis-
ert 33 år senere, i 1863.

Christopher Hansteen var i 1802 dratt til Københavns Universitet, hvor
han «lagde sig efter Lovkyndigheden». Men han fant, som han sa, «ingen
Interesse i at lære disse vilkaarlige alene for Norge og Danmark gjældende
Love, som i et andet Land og i et andet Liv ingen Betydning havde». 458 Han
forlot jussen til fordel for matematikk og fysikk. Hansteen var fjern for det
lokale i det regionale, han ville virke for det universale i det nasjonale.

Professor Hansteen var en naturvitenskapelig opplysningsmann av Fran-
cis Bacons skole. Det var i Hansteens tid at en i det norske system begynte å
tale om «Morgenaandens Udvikling i alle Retninger», om «vort stigende
Herredømme over Naturen og Indtrængen i Lovene for dens Virksomhed».
Samfunnslivet fikk en ny basis i naturvitenskapen - «en fra al Philosophie
emanciperet naturvidenskabelig Empiri», som avviste livskraften som viten-
skapelig forklaringsprinsipp. Naturvitenskapen hadde «givet vor Tidsalder et
ejendommeligt, fra alle tidligere Tidsalderes forskjelligt Præg». 459 Det var
tiden for den opplysningsrasjonelle tanke om at verden kunne kontrolleres,
styres rasjonelt, om den bare ble beregnet og avbildet riktig, altså gitt en
beskrivelse ut fra den nye naturvitenskap.

Den lindrende instrumentalitet
Det instrumentelle, naturbeherskende motiv kan tilbakeføres til Francis
Bacon på det tidlige 1600-tall. Vitenskapens mål ble forskjøvet fra kontemplas-
jon av naturens orden til dens produktive utnyttelse. For Bacon var det instru-
mentelle motiv moralsk fundert: å lindre menneskelivets lidelser. Kunnskap
var for Bacon en makt i den forstand at en ved den kunne gripe inn i og endre
naturens gang. Når det instrumentelle motiv fikk en så fremtredende plass
hos moderniseringsstrategene i det norske system, hadde det også for dem en
dypere moralsk bakgrunn: Vitenskapen var et middel til å skape et mer men-
neskeverdig samfunn.

Denne idé om den lindrende instrumentalitet er medisinens rasjonalitet.
Frederik Holst var den store handlingsideolog på medisinens felt i embets-
mannsstatens periode, professor i farmakologi, toksikologi og hygiene i 1824,
en posisjon han beholdt i mer enn 40 år. Holst bygde opp det medisinske
kunnskapsregime langs flere dimensjoner. - Kjernen i Holsts virke var
medisinens og legeutdannelens vitenskapeliggjøring. Da undervisningen i
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medisin startet i 1814, var det karakteristisk nok i «medisinsk encyklopædie
og historie». 460 Holst hadde vært den siste som hadde tatt embetseksamen i
København med gyldighet for Norge (1815), og en første som tok doktor-
graden ved Det kgl. Frederiks (1817). 461 Legeyrkets vitenskapeliggjøring
skjedde i nær forbindelse med den nye naturvitenskap. Laboratoriene var
kjernen i denne, også for medisinere og farmasøyter. Laboratorieøvelsene i
kjemi, obligatoriske for medisinerstudentene fra 1846, bidro i sin tur til natur-
vitenskapelige vekst. Det kjemiske laboratoriet, medisinerstudentenes øvels-
esfelt, ble utbygd som forskningslaboratorium. Det var her professor Peter
Waage og matematikkprofessor Cato Guldberg utviklet massevirkningsloven,
en av kjemiens grunnsetninger.

Professor Holst var en av Rikshospitalets gründere, anlagt i 1826 med Det
medisinske fakultetets professorer som overleger. Fra 1828 måtte medisiner-
studentene følge eksamensklinikker ved Rikshospitalet, som siden ble sen-
trum i undervisningen av medisinerstudentene. Universitetslegene ble gjen-
nom 1800-tallet den medisinske elitegruppe i Norge. Fra 1920-tallet og utover
kom den medisinske spesialisering i økende grad til å foregå ved de over-
veiende offentlige sykehusinstitusjoner og ga derved sykehuslegene en
toneangivende posisjon i det medisinske regime. Den økende offentliggjøring
av legeyrket er karakteristisk for det norske system siden det tidlige 1800-tall.
Antallet offentlige leger ble firedoblet gjennom det 19. århundre. Også dis-
triktslegene - siden 1828 statlige distrikslegeembeter - bidro til denne veksten;
de ble en del av den statlige helseadministrasjon. 462

Holst brakte den medisinske sakkyndighet inn i den offentlige forvaltning,
først ved at Det medisinske fakultet ble et rådgivende organ for regjeringen.
Det var opptakten til den gradvise dannelse og omdannelse av den offentlige
helseadministrasjon med en stadig mer fremskutt posisjon for den medisinske
sakkyndighet: en helseadministrasjon som var initiativtakende, bidro til iverk-
settelse og understøttet medisinernes faglige virksomhet. Gjennom sine medi-
sinalberetninger kunne legene frembringe en medisinalstatistikk, som kunne
gi grunnlag for politisk reform. I 1875 kom medisinaldirektoratet, ledet av en
medisinaldirektør - fra 1941 «helsedirektorat» og «helsedirektør». - Det var fra
denne institusjonelle posisjon Karl Evang (medisinaldirektør fra 1938) etter
1945 gjennomførte utbyggingen av det velferdsstatlige regime, som ble en kul-
minasjon av den skandinaviske modell i norsk kledning. Det var medisinens
rasjonalitet - den lindrende instrumentalitet - som var den vitenskapelige
garanti for velferdsstatsprosjektet. Legevitenskapen var for Evang fullby-
rdelsen av Voltaires opplysningsprosjekt: «Legevitenskapen kan revolusjo-
nere verden - en sunn slekt overalt - hvis fornuften får rå.» 463 Det har vært sagt
om Frederik Holst at han var «den største institusjonsbygger norsk medisin
har fostret». 464 En burde nok ha sagt: «én av de to største».
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461.L. Amundsen, Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1857-1957, bd. 1, Oslo 1957, s. 54
462.V. Eriksen, «Legene og staten», i V. Eriksen (red.), Profesjonsmakt. På sporet av en 

norsk helsepolitisk tradisjon, Oslo 1996, s. 81ff.
463.Om Evangs regime, se T. Nordby, Karl Evang, Oslo 1989
464.Ø.Larsen/O. Berg/F. Hodne, Legene og samfunnet, Oslo 1986, s. 157



NOU 2000: 14
Vedlegg 1 Frihet med ansvar 651
3  «Atomer af Nytte»

Embetsmannsstatens toneangivende akademikere var juristene og teologene.
Embetsmannsstaten var en juriststat og en prestestat, fremfor alt det første.
Det var med jussen strategene tenkte, reformerte og moderniserte. Embets-
mannsstaten var et juridisk kunnskapsregime.

1830-tallet innebar et gjennombrudd for nyttetenkningen i det norske sys-
tem. Det nyttige ble løftet frem som et avgjørende kriterium i nedkjempelsen
av den gamle ideologi innen juss, politikk og samfunnsledelse. Den lovformel
er den rette som gir flest «Atomer af Nytte», var den nye maksime i Anton Mar-
tin Schweigaards i ideologi. Han var den ideologiske bannerfører i en student-
krets, «Intelligenskretsen» (F. Stang, J.S. Welhaven, P.A. Munch m.fl.). I
denne ble det formulert et program for en vitenskapelig modernisering av
Norge. På 1840-tallet grep de makten for å realisere sitt program, og de lyktes,
langt på vei.

Nyttetenkningen og det nye, naturvitenskapelige tenkesett virket gjensi-
dig forsterkende. Nyttetenkningen hadde et utspring i naturvitenskapene, i
dens mål om utvidelse av menneskets herredømme over naturen. Det dreide
seg om en dyptgripende fornyelse av den vitenskapelige kunnskap, et paradig-
meskifte, der en ut fra empiriske data søkte å utlede generelle lover.
Samtidens ord var «positivisme» eller «realisme«; i bakgrunnen ante en
Comtes «samfunnsfysikk», som hadde kvittet seg med det gamle - teologi,
metafysikk og annen overtro.

Det nyopprettede professorat i «Lovkyndighed, Statsøkonomi og Statis-
tik», som Schweigaard fikk i 1840, ble et ideologisk nøkkelprofessorat for den
nye måte å tenke om politikk og stat på: forestillingen om å kunne beherske
samfunnslivet ved rasjonell styring med basis i den sosialøkonomiske og
statistiske sakkyndighet. Jussen ble av Schweigaard lukket mot filosofien og
åpnet mot sosialøkonomien og statistikken - rettsfilosofiens prinsipper ble
erstattet med statistisk-økonomiske nyttekalkyler. Den nye ideologi -  en viten-
skapelig reformisme - ga plattform for en reformerende styringselite, som etab-
lerte seg til dels i opposisjon til det tradisjonelle maktapparat med dets tradis-
jonelle byråkratiske forvaltere. Ved å forene statsøkonomi og statistikk med
jus ble det grunnlagt en særegen tradisjon, som gjennom de neste 150 år
formet norsk styringsideologi.

Schweigaards maktposisjon berodde på dobbelrollen som professor og
stortingspolitiker. Schweigaard endte på sokkel foran Universitetet, men pro-
fessorpolitikerens statue kunne like gjerne stått foran Stortinget. Univer-
sitetsprofessoratet ga kulturell kapital, stortingsposisjonen inngang til det
politiske apparat. Schweigaard var den fremste lovgivningspolitiker i sin tid,
og fra 1845 var han på Stortinget i alle år formann for den viktige næringsko-
mitéen. Men stortingsposisjonen ga kun anledning til en periodisk maktutøv-
else all den tid Stortinget frem til de årlige storting fra 1869 bare møttes tre
måneder hvert tredje år. Schweigaards sentrale posisjon var professoratet,
som ga ham anledning til å øve en kontinuerlig innflytelse på elitens sønner på
vei til maktens posisjoner.

Den lære Schweigaard doserte var den økonomiske liberalisme i en ege-
nartet variant. Ifølge en utbredt forestilling i tidens europeiske idéliv ville det
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si  laissez-faire-liberalisme med selvregulerende marked, privat initiativ og pas-
siv stat. Schweigaard markerte front mot denne variant, dvs. «den engelske
Skole» med dens lære om den passive, ikke-intervenerende stat. Forestill-
ingen om «at Kræfterne overladte til sig selv finde sin fordelagtigste Anven-
delse», kan ikke være styrende for «den virkelige Statspraxis». 465 Den «virke-
lige Statspraxis» var underlagt også andre normer enn de som fulgte av fores-
tillingen om privat nyttekalkulasjon. Økonomisk liberalisme i kombinasjon
med «kraftig Statsstyrelse» og statlig initiativ ga den norske planliberalisme:
en kapitalistisk markedsøkonomi med staten i en strategisk viktig, intervener-
ende rolle. «Vækkelse af de produktive Kræfter» og «Nationalrigdommens
Forøgelse», altså økonomisk vekst, var et viktig mål for samfunnsøkonomien,
men viktigst var, belærte Schweigaard sine studenter, at en fremmet det «mor-
alske Fremskridt», «Sædeligheden», «de politiske og retlige Institutioners
Fuldkommenhed». 466

Professorpolitikerne med Schweigaard i spissen kom til makten med et
egenartet, sammensatt moderniseringsprogram: en vitenskapelig modern-
isme forent med en verdikonservativ dannelsesideologi. Det var med basis i
den nye vitenskap de ville reformere - og de reformerte. Deres instrument var
en stat, styrt av professorpolitikere - en vitenskapelig reformstat. Det nye sam-
funn var en vitenskapelig iscenesatt kapitalisme: denne kapitalisme var for
disse offentlige entreprenører også et dannelsesprosjekt. Samfunnet som det
gode fellesskap lot seg ikke liberalistisk realisere bare via markedets konkur-
ranse, men krevde ifølge embetsmannsstatens strateger styring via poli-
tikkens synlige hånd og via samfunnsinstitusjonenes «Sædelighed».

Den statistiske vitenskap åpnet nye perspektiver for samfunnsstyringen.
Schweigaards linje ble ført videre i det umiddelbare av T.H. Aschehoug og
Eilert Sundt, den ene jurist, den andre teolog, men begge var samfunnsfor-
skere, først og fremst det. Statistikken skulle, skrev Aschehoug, tjene «den
sociale Videnskab til Grundlag». Gjennom statistikkens tallfesting kunne en
avdekke samfunnslivets regelmessige mønster - skape «Sammenhæng i den
hele Udvikling» og finne «Lovene for det menneskelige Samfunds Udvikling».
Vitenskapen om samfunnet kunne derved bevege seg fra beskrivelse til
årsaksforklaring. Samfunnet ble oppfattet på en ny måte. Det var, som Asche-
houg skrev, et resultat hverken av «Tilfældigheder» eller «givne og uforander-
lige Omstændigheder», men av «Aarsager». Kom man til kunnskap om dem,
«vilde man kunne finde Midler til om ikke at fjerne, saa dog at lette dem». 467

Aschehoug og Sundt formulerte det en kan kalle programmet for sam-
funnsvitenskapen som styringsvitenskap. Innsikten i sosiale sammenhenger,
så som fattigdommens sosiale årsaker, bidro til å problematisere samfunnsut-
viklingen og eventuelt søke å gi den en annen retning. Den nye type viten-
skapelig kunnskap åpnet nye muligheter for en samfunnsstyring med en viten-
skapelig basis - altså, en vitenskapelig reformisme. Da Eilert Sundt midt på
1850-tallet snakket om «en lykkelig Vending i Tænkemaade og Begreb», var
det den nye tidsånd han hadde i tankene, utviklingsoptimismen, en tiltro til
den vitenskapelig rasjonalitet i dens anvendelse i politikk og samfunnsstyring.

465.A.M. Schweigaard, Ungdomsarbeider, utg. av O.Jæger og F. Stang, Kristiania 1904, s. 9.
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Den legitimerte et vitenskapelig reformteknokrati som utfordret det tradis-
jonelle byråkrati og dets profesjonelle forvaltere.

Schweigaard representerte den faglige ambisjon om integrasjon av
lovkyndighet, sosialøkonomi og statistikk gjennom tre tiår fra 1840 til sin død
i 1870. Aschehoug, som i 1862 var blitt professor i rettsvitenskap, ble kallet til
å etterfølge Schweigaard i det kombinerte professorat. Under Aschehoug fikk
professoratet et stadig sterkere tyngdepunkt i det sosialøkonomiske. I tråd
med tidens krav til vitenskapelig differensiering ble det Schweigaard på sin
måte hadde bundet sammen, etter hvert splittet i tre, med hver sin vitenskape-
lige hovedskikkelse fra 1880-tallet: T.H. Aschehoug i sosialøkonomien, A.N.
Kiær i statistikken og Francis Hagerup i lovkyndigheten.

Hagerup ble den store systematiserende kraft i rettsvitenskapen, en
hovedskikkelse i det nordiske rettsmiljø - professor fra 1885, i perioder også
statsminister (1895-98, 1903-1905).  Tidsskrift for Retsvidenskab, som Hagerup
startet i 1888 og sto som redaktør for til sin død i 1921, ble således det ledende
tidsskrift i nordisk rettsvitenskap. - Kiær var Schweigaards statistiske
arvtaker. Det statistiske kontor som var opprettet i Indredepartementet i 1867,
ble utskilt som Statistisk Sentralbyrå i 1876 med Kiær som direktør. Statistisk
Sentralbyrå var en offentlig institusjon som hadde sentralisert kontroll over
landets statistiske materiale. Men samtidig betonte Kiær at byrået for å tjene
sin hensikt for de offentlige myndigheter som for det private næringsliv måtte
holde regjeringen på armlengdes avstand. Tilforlatelig informasjon forutsatte
en relativ selvstendighet institusjonelt sett. - Kiær var medlem av den første
parlamentariske Arbeiderkommisjon (1894-99) som skulle fremlegge forslag
til lov om invalide- og alderdomsforsikring. I den forbindelse utviklet Kiær sin
statistiske metode, surveys basert på representative utvalg, «Den repræsenta-
tive Undersøgelsesmethode» (1897). Kiærs metode var banebrytende - den
bidro til å løse et politisk formulert problem, men også til å forme et nytt sam-
funnssyn om «gjennomsnittsmennesket» og «det normale».

Kiær videreutviklet statistikken som en statlig styringsvitenskap: Gjen-
nom en vitenskapelig systematisert statistikk skulle statsforvaltningen få et så
adekvat helhetsbilde av samfunnet som mulig som basis for samfunnsstyring.
Kiærs metode var et «pioner-arbeid», sa Petter Jacob Bjerve, som satt i Kiærs
direktørstol ved 100-årsjubileet for Statistisk Sentralbyrå. Men det var først
etter 1945 at en nasjonalt som internasjonalt fikk full forståelse for Kiærs bane-
brytende arbeid. Bjerve var en av elevene til professor Ragnar Frisch, som i
1932 overtok det professoratet i sosialøkonomi Aschehoug i sin tid hadde
innehatt. Bjerve hadde samarbeidet med Frisch siden slutten av 1930-tallet i
utviklingen av de sosialøkonomiske modeller, som etter 1945, i arbeiderpar-
tistaten, gjorde sosialøkonomien til den sentrale styringsvitenskap.

Den vitenskapelige reformisme - reformpolitikk med basis i vitenskapelig
kunnskap - har vært et gjennomgående trekk ved styringsideologien fra
embetsmannsstaten til arbeiderpartistaten. I sin radikale versjon førte denne
reformisme til forestillingen om politikkens vitenskapeliggjøring, nemlig den
at det er mulig å styre samfunnsutviklingen rasjonelt ut fra moderne viten-
skap.
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4  Det pedagogiske reformkompromiss

Schweigaards første offentlige innlegg var en kritikk av den klassiske dannels-
estradisjon. Den sto for Schweigaard «som et Skyggebillede af en svunden
Tid». 468 De «realistiske» fag med relasjon til den praktiske livsverden, de nye
naturvitenskaper, i tillegg til moderne språk og litteratur, måtte erstatte de
klassiske dannelsesfag, gresk og latin. Schweigaards prosjekt var å gi dan-
nelsen en ny basis i nytte-ideologien. Schweigaard fikk umiddelbart et tilsvar
- fra Frederik Stang. Også Stang var en dannelsesreformist - han ville moder-
nisere skolen med tidsmessige fag. Men Stang stilte seg kritisk til reform-
prosjektets kobling til nytte-ideologien. Schweigaards nytte-forankrede dan-
nelsessyn manglet en helhetsintegrasjon som en etter Stangs syn fikk ved de
klassiske fag. Deres betydning kunne ikke reduseres til den instrumentelle
«Nytte af Sprogstudium». Også språkstudiet var en del av historien som et
hele, av «Culturhistorien». 469

Den første og eneste offentlige polemikk mellom Schweigaard og Stang,
som skulle bli embetsmannsstatens fremste styringsstrateger, var altså en
dannelsesstrid. Polemikken mellom Schweigaard og Stang fikk sin fortset-
telse noen år senere i duellen mellom de to skolemenn Frederik Moltke
Bugge og Herman Foss. Særlig Bugges synspunkt skulle vise seg å bli politisk
skoledannende; Bugge argumenterte for de klassiske fag og deres dannelses-
funksjon som et forsvar for det nye mot det gamle. Bugges skepsis til Sch-
weigaards nyttetenkning var forent med en åpenhet mot sin tids radikale
ideer. Det var således Bugge som skjønte Schopenhauers storhet; i 1839 vant
Schopenhauer, som på den tiden var ukjent og oversett i Tyskland, gullmedal-
jen for den prisoppgave som var utlyst av Det kgl. Norske Videnskabers Sel-
skab i Trondhjem, hvor Bugge var preses. Det var Bugge som «oppdaget» Ivar
Aasen og sørget for at han fikk en finansiell basis for sitt virke. Og de to per-
sonene som mer enn noen andre skulle forme norsk skolereform fra slutten
av 1840-tallet - Ole Vig og Hartvig Nissen - sto begge i gjeld til Bugge: hus-
mannssønnen Ole Vig ble hjulpet videre av rektor Bugge, og Hartvig Nissen
var Bugges elev i enhver forstand. Frederik Moltke Bugge, som var rektor ved
Katedralskolen i Trondhjem 1834-51, ble en av embetsmannsstatens integra-
tive ideologer; Bugge ga form til det realistisk-verdikonservative dannelsesko-
mpromiss som ble et karakteristisk trekk ved venstrestatens regime. Venstr-
estaten ble skolefolkets storhetstid i tråd med Bugges diktum: «Skolen er Stat-
ens Hjerte». 470

Det var Hartvig Nissen som kom til å føre Bugges realistiske dannelse-
sprogram videre. «Nissens Latin- og Realskole» var etablert i 1843 som
reformskole i pakt med den pedagogiske realismes ideer: en felles dannelse i
språk (fra det nære, morsmålet, suksessivt videre via tysk og fransk til latin),
realfag - og gymnastikk. Noen år senere (1849) opprettet han nok en reform-
skole, «Nissens Pigeskole». I 1851 tok han initiativet til «Selskabet for Folkeo-

468.A.M. Schweigaard, «Om Nødvendigheden af at indskrænke Sprogstudiets Omfang i den 
lærde Undervisning», i Vidar 2/1832, s. 11.

469.F.Stang, «Bemærkninger angaaende Sprogstudiets Omfang i vor lærde Underviisning», i 
Vidar 5/1832, s. 41 f.

470.A. Øverås, Frederik Moltke Bugge, bd. 1, Oslo 1949, s. 198



NOU 2000: 14
Vedlegg 1 Frihet med ansvar 655
plysningens Fremme» og ble dets første formann i spissen for en rekke unge
dannelsesagenter: P.Chr. Asbjørnsen, T.H. Aschehoug, M.J. Monrad, E.
Sundt m.fl. - Hartvig Nissen var i 1850 blitt tilsatt som sakkyndig konsulent i
skolesaker i Kirkedepartementet, etter en tid med utvidet myndighet, slik at
han i alle saker som gjaldt skolevesenet, i realiteten hadde en ekspedisjons-
sjefs funksjon. Nissen forlot Kirkedepartementet etter å ha kommet i konflikt
om reformpolitikken med sin statsråd. Nissen ville ha  plan inn i politikken.
Det trengtes statlig initiativ for å skape større, moderne institusjoner på det
kulturelle felt. Fra sin uavhengige posisjon sendte Nissen sine forslag til ny
skolelov direkte til Stortinget som alternativ til det forslag statsråden hadde
utarbeidet. I den skolekommisjon regjeringen oppnevnte for å behandle lov-
forslagene, kom hverken Nissen eller noen annen filolog med - den besto av
fire teologer og én jurist. Nissen allierte seg også i fortsettelsen med de refor-
mistiske kretser i Stortinget. Det var Nissens forslag som vant frem.

Skoleloven av 1860 markerte et tidsskille i utdanningspolitikken - overgan-
gen fra kirkeskole til statsskole, «Hvermandsskolen», som etter hvert ble en
folkedannende skole i statlig regi. I det pedagogiske var det en sekularisering-
sreform. En ny type verdslig kunnskapsstoff, løsrevet fra den kristelige innpa-
kning, ble brakt inn. Skolen skulle ikke bare gi de unge «en sand christelig
Oplysning», men også «de Kundskaber og Færdigheder, som ethvert Medlem
af Samfundet bør besidde». Skolen skulle med Nissens formulering være en
«Almeendannelsens Skole». To hensyn ble forent ved en ny og utvidet
fagkrets. «Jordbeskrivelse» og «Naturkundskab» forskjøv kunnskapsfeltet fra
den klassiske oldtid til de moderne realfag. Stoffet fra historie (og litteratur)
skulle bidra til den nasjonale identitetsdannelse: almendannelse som nasjons-
bygging. 471

Nissens pedagogiske intensjon var den integrative - å forsone den lang-
varige strid mellom de to dannelsesretninger. Nissen ville med reformpeda-
gogikken forlike de to formål: «Landets materielle Udvikling», samfunnsnytte,
med «Folkets høiere Dannelse», samfunnskultur. Nissens forslag til gymnas-
reform var formet av den samme tenkning. Ved realgymnasets sidestilling
med latingymnaset håpet Nissen, som var Kirkedepartementets ekspedisjon-
ssjef fra 1865, å bidra til «en indbyrdes Forsoning» mellom de klassiske fag på
den ene side og matematikk, naturvitenskap og de moderne språk, samt old-
norsk, på den andre: «en endelig Afslutning af Striden mellem Humanisme og
Realisme eller rettere mellem Latinskolens og Realskolens Principer». 472 Nis-
sen så realfagenes betydning i et moderniseringsperspektiv, spesielt egnet
«for dem, hvis Begavelse og Tilbøielighed især drager dem mod Natursiden
af Tilværelsen eller fører dem ud i det materielle Livs Sysler som Ledere af
større eller mindre Grene af den materielle Udvikling». Dette perspektiv ble
forent med et demokratisk dannelsesperspektiv: «at vække Sandsen for og
fremkalde Indsigten i det os omgivende Menneskeliv, hvori vi dog alle leve,
og hvori vi ere kaldede til paa forskjellige Maader som Mennesker». 473

I Nissens forslag til linjedelt gymnas var det forutsatt at de «etiske» fag
skulle spille en overordnet rolle som identitetsdannende fag. Det var på dette

471.Slagstad 1998, s. 45f.
472.H. Nissen, Om Ordningen af  vort høiere Skolevæsen, Christiania 1865, s. 49 f.
473.Ibid., s. 22 f.
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grunnlag at reformen av 1869 ble gjennomført, med en «middelskole» og et
linjedelt gymnas. Et par år senere kom en universitetsreform som understøttet
gymnasreformen: «Lov om Embedsexamener for Lærere ved de offentlige
Skoler for den høiere Almendannelse».

Hartvig Nissen inngikk i et utdanningsreformistisk tospann med Ole
Jacob Broch - Nissen som filolog, Broch som realist. De hadde i 1840 konkur-
rert om samme universitetsstipend; Nissen ville til Bonn og London for å stu-
dere sanskrit. Men det var til sist Broch som fikk stipendiet. Nissen viet seg i
stedet til reformpolitikken direkte - for Brochs del, derimot, via den viten-
skapelige karriere. Blant Brochs støttespillere var professor Hansteen. Han
likte ikke disse «Sanskritmænd» - desto større var begeistringen for Brochs
matematiske begavelse: «Det forekommer mig sandsynligt, at han med Tiden
værdigen vil kunne træde i vor afdøde Abels Fodspoer,» skrev Hansteen i sin
anbefaling. 474 Da Broch vendte tilbake fra sitt opphold på Kontinentet, sluttet
han seg til Nissens skoleinitiativ og ble lærer ved Nissens skole (sammen med
bl.a. Sundt, Monrad, Asbjørnsen & Moe).

Broch gikk ikke videre i Abels rene matematiske spor. Brochs felt var anv-
endt matematikk. Han ble lektor ved Universitetet i 1847, samme år som han
hadde disputert (den første på norsk), i 1858 professor. Broch ville ta sin viten-
skapelige kompetanse, sin matematiske kunnskap, i bruk til den kommunika-
tive modernisering: å skape en kommunikativ infrastruktur for den frembry-
tende, kapitalistiske samfunnsøkonomi. Hovedtyngden av Brochs reformative
samfunnsvirke falt i 1850- og 1860-årene: Broch grunnla forsikringsselskapet
Gjensidige i 1847 og sto i dets ledelse i mer enn 40 år (uten å heve ett rødt øre
i honorar); han utformet planen for det norske telegrafanlegg med den første
telegraflinje mellom Kristiania og Drammen i 1854, med opprettelsen av Tele-
direktoratet året etter; han var en av arkitektene bak Norsk Hoved-Jernbane,
den første norske jernbane fra Kristiania til Eidsvold, åpnet i 1854, med Broch
som generaldirektør; han var en av initiativtakerne til opprettelsen av Den nor-
ske Creditbank i 1857 og var gjennom en årrekke bankens direktør.

Brochs reformisme var forankret i opplysningsprosjektet og dets sterke
utviklingsoptimisme knyttet til det teknisk-vitenskapelige fremskritt, «Men-
neskeaandens stedse tiltagende Indsigt i og Herredømme over Naturens
Kræfter», slik han begeistret rapporterte hjem fra verdensutstillingen i Lon-
don i 1851: «de experimentelle Videnskaber og deres praktiske Anvendelse»
hadde «i den sidste Tid med uimodstaaelig Magt tilranet sig Herredømmet
over den menneskelige Videbegjærlighed». «Den offentlige Mening» var «ele-
ktrifiseret af de experimentelle Videnskabers Triumpher», «liig en Magnet-
naal, som er truffet af Lynet». 475

Det var ved Universitetet dette fremskritt skulle vitenskapelig forvaltes.
Derfor trengte også Universitetet reform i realismens ånd. Broch fikk etablert
en egen «Embedsexamen for Reallærere» (1851) i tråd med skolereformen av
1848, som hadde introdusert realskolen som alternativ til den gamle, lærde
skole. Universitetets Filosofiske fakultet var nært forbundet med latinskolen,
hvor de klassiske fag hadde dominans for derved å forberede elevene på uni-
versitetesstudiene. Broch sto i spissen for delingen av Det filosofiske fakultet

474.Seip 1971, s. 91
475.Slagstad 1998, s. 73f.
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i et historisk-filosofisk og et matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1860),
med Broch som realistenes første dekanus. Norge var ved denne delingen et
universitetspolitisk foregangsland. I 1869 kunne Broch og Nissen - den ene
som professor, den andre som ekspedisjonssjef - krone sitt pedagogiske
reformverk: den nye realartium skulle gi adgang til Universitetet.

Broch avsluttet sitt liv som vitenskapelig reformist på den internasjonale
arena. Det var arbeidet med å fullføre et nytt internasjonalt system for mynt,
mål og vekt som kom til å stå i sentrum i hans siste periode. Det var Broch som
hadde stått i spissen for det nye metersystemets innføring i Norge i 1875, to år
etter at hans lærer, professor Hansteen, var gått bort. Det metriske system,
som erstattet tradisjonelle arrangement basert på ulike former for «naturmål»,
var i tråd med en instrumentell rasjonalitet: «en vilkaarlig og konventionel
Enhed» som var både «rasjonell» og «universell». Det var som vitenskapelig
kommunikasjonsevangelist Broch hadde argumentert: «Tilegnelsen af det
eneste internationale Maal- og Vægtsystem» var «en nødvendig Betingelse for
Fremskridt». 476 I 1875 ble også den internasjonale meterkonvensjon inngått
og det internasjonale byrå for mål og vekt opprettet i Paris. Fire år senere ble
Broch byråets direktør og forble i den posisjonen til sin død i 1889. Brochs
arbeid i disse årene med å skape prototyper for det nye system har vært kar-
akterisert som «et stilferdig, skjult, langvarig og seigt arbeide for å danne
grunnlaget for en likeså stilferdig men verdensomspennende revolusjon: den
nye grunnleggelse av det metriske målsystem». 477

1884 i kontekst: 1860 og 1896
1860 er blitt stående som et utdanningspolitisk merkeår - universitetsreform
og skolereform. Det markerer innledningen til den store reformepoke, «det
moderne gjennombrudd», i norsk utdanningshistorie representert ved 1889-
reformen, som ga «Folkeskolen», og ved 1896-reformen, som ga det moderne,
avlatiniserte gymnas. Utdanningshistoriens «1884» er altså 1860.

Selve hovedstammen i det norske utdanningssystemet - enhetsskolen
med folkeskolen som basis - fikk sitt særpreg gjennom integrasjonen av folke-
lighet og statlighet - det folkelige ble statlig og det statlige folkelig. Integras-
jonen ble symbolisert ved gründer-koalisjonen mellom husmannssønnen Ole
Vig og embetsmannssønnen Hartvig Nissen. Ole Vig døde i 1857, tre år før
Stortinget vedtok den skolereform som var formet av Nissens hånd i Vigs ånd.
Venstres politiske seier i 1884 ga ekstra politisk kraft til dette pedagogiske
moderniseringsprosjekt, som var båret frem av reformkoalisjonen av liberale
embetsmannspolitikere og folkedannelsens apostler. Til denne reformkoalis-
jon av demokratisk folkelighet og liberal embetsmannselite hørte i 1860 så vel
Frederik Stang som Johan Sverdrup.

Det gamle skoleregime ble nedkjempet med en voldsom kraft i kjølvannet
av embetsmannsstatens politiske sammenbrudd. Den pedagogiske hoved-
strøm har i Norge siden hatt sitt tyngdepunkt i sentrum-venstre. Etter 1884
fikk reformkoalisjonen sitt tyngdepunkt i Venstres dannelseselite, med lærer-
og lektorstanden som anførere. Det nasjonaldemokratiske dannelsesmotiv

476.Seip 1971, s. 653f.
477.Ibid., s. 676
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fikk økt kraft. Dannelsesborgerskapets planliberale fløy, som anført av
Hartvig Nissen hadde vært toneangivende ved skolereformene i 1860 og 1869,
ble en integrert del også av venstrestatens skolereformistiske koalisjon.
Denne store koalisjon ble forent i et nasjonaldemokratisk dannelsesprogram,
hvor den «klassiske arv» så å si var blitt nasjonalisert: dens tyngdepunkt lå i
norsk oldtid og ikke i europeisk antikk. De pedagogiske modernister utgjorde
en formidabel koalisjon i Norge, også ved sin evne til å forene det ideologisk
forskjelligartede.

Enhetsskolen var tenkt som et arrangement for skolesystemet i sin helhet,
der den som gikk inn i folkeskolen hadde utsikt til å stige videre gjennom de
ulike undervisningstrinn frem til universitet eller høyskole. Kommisjonen
som ble nedsatt i 1890 for å utrede det fremtidige gymnas, skulle ikke beg-
rense seg til «at søge udbedret enkelte større og mindre Mangler ved den
bestaaende Ordning» - den skulle «prøve selve Ordningens Principer». 478 Slik
ble det også: Det nye gymnas som ble vedtatt i 1896 ved loven om en almen
høyere skole, skulle ha to hovedlinjer, en real- og en engelsklinje.

Avlatiniseringen fikk selvfølgelig sin emosjonelle kraft fra det symbolske
oppgjør med den gamle embetsstand og dens dannelseskultur. Men den
hadde en videre begrunnelse, nemlig den å gi dannelsen et nytt grunnlag i det
moderne. Dannelsens nye grunnlag skulle forene det nasjonale - norsk og his-
torie - med «grundige Kundskaber i de moderne Dannelseselementer, der i
høiere Grad end (de) mangelfulde klassiske Kundskaber kan være tilhjælp
ved Forstaaelsen af Nutidens Menneskeliv». 479 Til «de moderne Dannelse-
selementer» hørte moderne språk - engelsk, tysk og fransk - og moderne
naturvitenskap. Avlatiniseringen, som i Norge ble langt mer radikal enn i
andre land, inklusiv Sverige og Danmark, 480 var reformens fremste symbol-
sak. Som det første land i Europa opphevet Norge kravet om latinkunnskap
som adgangskriterium til universitetet og innførte i stedet realfag og moderne
språk. Mens reformens tilhengerne i den så et «Exempel» for «den øvrige civi-
liserede Verden», fryktet motstanderne «et Sprang ud i Mørket». 481

«Skoleloven av 1896 var en reform som antagelig er uten sidestykke i Europas
skolehistorie, i alle fall hvis vi ser bort fra revolusjonen i Russland i 1917,»
skrev professor i klassisk filologi Eiliv Skard 50 år senere. 482

Norsk utdanningsreformisme var et ideologisk kompromiss mellom «kul-
tur» og «sivilisasjon», mellom tysk romantikk og fransk-engelsk rasjonalisme,

478.SF 1896, 3A, O.prp. nr. 8, s. 1
479.SF 1896, 6B, Indst. O, VII, s. 13.
480.H.Sivertsen, Demokratisk og nasjonal oppseding i norsk skole, Bergen, s. 42 f.
481.SF 1896, ibid., s. 996. - En typisk modererende skikkelse var rektor Marius Nygaard, 

hvis linje hadde vært den klassiske dannelse i en dobbel forstand - den gresk-latinske og 
den norrøne. Nygaard utga (i forståelse med Ivar Aasen) den første lærebok i nynorsk 
grammatikk (1867), på 1870-tallet lære- og lesebøker i gammelnorsk, som ble stående til 
langt inn i 1960-årene, og var medutgiver av Latinsk Ordbog (1887),  som fortsatt er den 
eneste på bokmål. Nygaard var skeptisk til 1896-lovens avlatinisering, men gikk aktivt inn 
i det pedagogiske reformarbeid som fulgte, bl.a. i departementets nye fagorgan Under-
visningsrådet, der han også noen år var formann. Nygaard var formann for komiteen for 
rettsskrivningsreformen av 1907. Det var i denne kulturelle tradisjon sønnen Willia
etablerte H.Aschehoug & Co som et ledende skolebokforlag. Jf. E. Rudeng, William Nyg-
aard 1865-1952, Oslo 1997, s. 26 ff.

482.E. Skard, Kulturkrisen og gymnaset, Oslo 1946, s. 25.
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mellom det ekspressive og det instrumentelle. Dette kompromiss hadde hos
regimets handlingsideologer en forankring i det reformative. Statsorienterin-
gen var et fellestrekk for det tyske og det norske; den skilte dem fra det engel-
ske som hadde en langt svakere stat. Det tyske som det norske dannelses-
borgerskap ble formet gjennom en felles dannelseskultur forankret i det
statlig normerende og autoriserende universitet. I norsk som i tysk kontekst
ble det slik etablert en tradisjon for «reform fra oven». Disse tyske og norske
eliter var på en helt annen måte enn i det engelske  laissez-faire-system identi-
fisert med statsorientering, med statlig initiativ og ekspansjon. Men i to viktige
henseender skilte den tyske og den norske tradisjon seg fra hinannen. Det var
for det første i det norske system ingen skarp kløft mellom dannelsesborger-
skap og næringsborgerskap; dannelsesborgerskapet var også et økonomisk
initierende borgerskap. For det andre var det karakteristisk for det norske sys-
tem at «reform fra oven» ble kombinert med «reform fra neden», dannelses-
borgerskapets reformeliter i koalisjon med folkedannelsens reformeliter.

Denne forskjell var retningsgivende for det videre forløp i de to land, med
en kulminasjon på 1930-tallet: Tyskland fikk Hitler, Norge Nygaardsvold. I
Tyskland ble den romantiske folkelighet mobilisert til diktaturets forherli-
gelse - i Norge ble den romantiske folkelighet en demokratisk formende kraft
i et nytt samfunnsfellesskap. Under Hitler hadde skolefolket bøyd av; under
Quisling, derimot, ble skolefolket - lærerne, lektorene og universitetsprofes-
sorene - en avantgarde i den moralske holdningskampen. Dette skolefolket
hadde en identitet - et kall - som var forpliktet på en demokratisk samfunns-
moral.

5  «En ved Liberalisme tempereret Socialisme, eller, om man vil, omv-
endt»

I striden om universitetsreformen i 1860 hadde to professorer stått mot hinan-
nen: Ole Jacob Broch for vitenskapenes differensiering, Marcus Jacob Mon-
rad for vitenskapens integrasjon - «Baandet, der sammenholder alle de øvrige,
ellers adskilte Videnskaber». Men det var innen rammen av det Humboldt'ske
universitet de begge, Broch som Monrad, hadde argumentert for sine respe-
ktive løsninger. «Videnskaben er den rige Brud, til hvem der skal bejles for
hendes egen skyld, ikke for Medgiftens skyld.» Disse vendinger grep Broch
gjentatt til, også i sine minneord over professor Hansteen i 1873 - vitenskapens
frihet som forutsetning for vitenskapelig samfunnsansvar. Slik talte en viten-
skapsmann med innsikt i hva moderne vitenskap er - og med en lidenskapelig
interesse for vitenskapen i dens anvendelse. Det var med denne innsikt Broch
selv hadde gått inn i de mange roller i det offentlige samfunnsliv. 483

Som en «videnskabelig Anstalt» kan universitetet kun «tjene Fædrelandet
derved at det tjener Videnskaben», sa Monrad, «Videnskaben kan overhodet
slet Intet udrette, uden den faaer Lov at gaae sin egen Gang og forfølge sine
egne Formaal, uden at behøve for hvert Skridt at see sig om, og spørge, om
dette ogsaa kan bidrage til at bringe Noget i Pungen.» 484 Vitenskapens opp-

483.Seip 1971, s. 139
484.M.J. Monrad, Folkets Øiesteen, Oslo 1961 (1858), s. 20.
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gave går utover den å spille rollen som «'sagkyndig Consulent' for det økono-
miske og politiske Liv». Størst nytte «for Samfundet som for den Enkelte» ville
vitenskapen bringe om den var hevet over alle «Nyttigheds-Hensyn«: 485 «skal
Videnskaben og Universitetet isandhed være Nationen til Gavn og Glæde, sa
maa man fremfor Alt lade Videnskaben være Videnskab og Universitetet Uni-
versitet». 486

Monrad var den store verdikonservative dannelsesideolog i det norske
system i siste halvpart av 1800-tallet, lektor i filosofi ved Det kgl. Frederiks i
1845, fra 1851 til sin død i 1897 professor. Fra sin professorale posisjon, i fore-
lesninger, foredrag, avisartikler og bøker, øvet Monrad gjennom et halvt hun-
dreår en kontinuerlig innflytelse på samfunnets tenkesett. Professoratet ga
Monrad den kapital han visste å konvertere til en maktposisjon i den politisk-
kulturelle offentlighet. Monrad har vært kalt «1800-tallets mest betydelige nor-
ske litteraturkritiker«; det var han «som normerte Wergeland til klassiker og
som straks så talentet til Ibsen». 487 Særlig betydningsfull var innflytelsen via
Anneneksamen (filosofi, gresk, latin m.v.), et bindeledd mellom examen
artium og selve embetsstudiene, felles og obligatoriske for alle studenter, fra
et halvt til halvannen års varighet. Anneneksamen var regimets kanon-forvalt-
ende institusjon på høyeste nivå. Embetsmennene skulle ikke bare være for-
trolig med regimets styrende normer og idéer, men også dets filosofiske
basis.

Det var Monrad som utarbeidet de filosofiske lærebøkene til Annenek-
samen, som alle kom i en rekke opplag:  Philosophisk Propedeutik (1849),  Psy-
chologie (1850) og  Ethik (1851). Disse og de tilknyttede forelesningsrekkene
er viktige kilder til embetsmannsstatens dannelseslære i dens virksomme
form.

Monrads  Ethik var formet som en institusjonell etikk i trinnvis oppbygn-
ing: familien som normativ organisering av ekteskap og barneoppdragelse,
det borgerlige samfunn som normativ regulering av handlingsfeltet for de frie
individer og deres interesserealisering, og staten som samfunnets høyeste
uttrykk, «den virkelige Sædelighed». Monrad formulerte en etikk med sam-
funnspraktisk siktemål - en samfunnsdannende institusjonsetikk med «det
heles vel» som overordnet dyd. Samfunnsinstitusjonene var ut fra en etisk
synsvinkel kroppsliggjøringer av fellesskapets normer, som den enkelte sam-
funnsborger kunne anerkjenne - eller ikke anerkjenne - som sine egne. Etikk-
forelesningene var organisert rundt det samfunnsdannende, samfunnsetiske
motiv, nemlig å utvikle den etiske dømmekraft hos de studenter som skulle
sendes ut for å utføre sine plikter i nasjonens embeter. Oppdragelsen til sam-
funnsånd skulle være et sentralt anliggende for Universitetet. Et av Monrads
tidligste foredrag bar tittelen «Studenten - Samfunds-Arbeider» (1843).
Embetsstudiet var et samfunnspedagogisk prosjekt, en dannelse for statens
praktiske formål, den høyeste dyktighet i statstjensten, som det het.

For Monrad som systemideolog sto avklaringen av grunnlaget for den nye
liberale samfunnslære sentralt. I denne «økonomisk-materialistiske Retning»
blir «Samfundet i Virkeligheden ikke (...) Andet end Summen af Individer»,

485.Ibid., s. 22.
486.Ibid., s. 25.
487.A. Linneberg, Norsk litteraturkritikks historie, bd. II: 1848-1870, Oslo 1992, s. 73.
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«Hver blot optagen med Kampen for sin materielle Existents». Kapitalen, «det
Økonomiske», «maa underordnes et høiere Princip». Det gjaldt ifølge Monrad
å ha blikket for det sivile samfunn der normer dannes, læres og institusjona-
liseres som «Heelhedens Baand». 488 Monrads syn på den økonomiske liber-
alisme var ikke dens forkastelse, men dens kritiske relativering. Monrad satte
ord på en blandingsideologi som skulle komme til å bære lenger enn han
kunne ha forestilt seg. Han stilte opp mot hinannen liberalismen som var
«bleven fremherskende» - i dens grunnsetninger var «den nærværende Slægt
saa at sige født og opdragen» - og sosialismen som liberalismen hadde
fremkalt som sin motsetning. Begge hadde sin «relative Berettigelse«:
«Medens Liberalismen ensidigt betoner Individerne paa Samfundets Bekost-
ning, opofrer igjen den radicale Socialisme Individerne for Samfundet. Det
Sande og Udviklingens egentlige Maal vil være en Forfatning, hvor saavel
Samfundet som Individerne komme til sin Ret, en ved Liberalisme tempereret
Socialisme, eller, om man vil, omvendt.» 489 Monrads ideologi kan ses som for-
muleringen av en moderniseringsideologi som har virket identitetsdannende
i det norske system like frem til 1980-tallet, da en ekspanderende markedslib-
eralisme for første gang ble hegemonisk i det norske system.

Det problematiske ved Monrads samfunnsetikk var dens manglende grep
om det demokratiske - demokratiets etikk. Folkestyret var for Monrad et
organisk fenomen som uttrykte folket, «det sande Folk». Kongemakten
hadde, mente Monrad, et sterkere «Hold i Folkebevidstheden» enn den
flertallsvilje som var samlet i stortingssalen - «et af Vinden sammenblæst Sand-
bjerg, der snart igjen skal spredes for alle Vinde». 490 «Folkebevidstheden» var
for Monrad mer en paternalistisk enn en demokratisk kategori. Det var skjeb-
nessvangert at embetsmannsstatens ideologer koblet den samfunnsetiske
refleksjon til en motstand mot det parlamentariske demokrati. Følgen var at
hele tradisjonen fra den tyske idealisme kom i demokratisk diskreditt i det
norske system.

Monrad hadde, derimot, et skarpere øye for den paternalisme som kunne
springe ut av en vitenskapelig «Fagkyndighed». Fikk «Fagkyndigheden» «den
væsentligste Indflydelse» i de praktiske samfunnsspørsmål, ville den bli
«etslags Videns-Aristokratisme», advarte han. 491 I det vitenskapskritiske fors-
var for tradisjonens kunnskapsform var Marcus Monrad på linje med Eilert
Sundt, norsk sosiologis far. For Sundt bleknet etter hvert hans ungdoms
sterke tro på at samfunnsproblemene kunne løses gjennom politisk mobiliser-
ing av samfunnsvitenskapelig kunnskap. Hans sosiologiske studier av folks
dagligliv ga ham større innsikt i «Folkebevidstheden». I spørsmål om
levemåte «kan ingen være en Andens Veileder, med mindre han befinder sig
i samme Stilling i enhver Henseende; men hvor sjelden er ikke det Tilfælde?»
Sundt vendte seg ikke mot vitenskapen som sådan. Men når den kom «i Strid
med Slægters ophobede Erfaring», var Sundts konklusjon klar: «Erfaringen er
for os - lad Videnskaben gaa sin Kurs.» 492

488.M.J. Monrad, Tankeretninger i den nyere Tid (1874), Oslo 1981, s. 394 ff.
489.Monrad, «Martensens christelige Ethik og Liberalismens Gjenmæle», i Morgenbladet, 

28.1.1879.
490.H.O. Christophersen, Marcus Jacob Monrad, Oslo 1959, s. 253 ff.
491.Monrad 1874, s. 371f.
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Gjennom sine studier av renslighetsstellet kom Sundt i konflikt med den
medisinske sakkyndighet. Sundt ville bygge «Fæstningsmure af Bevislighe-
der mod dem, som hidtil have været anseet for de Sagkyndige». 493 Hoved-
saken for Sundt var ikke å forsvare, men å forstå «den Fornuft, som har været
virksom i et Tusind-aarigt Folkeliv», den fornuft som ligger i «Slægters
ophobede Erfaring». Vitenskapens planstyrte fremskritt ville Sundt kon-
frontere med «det idelige Fremskridt», «det Fremskridt, som gjøres fra Slegt
til Slegt». 494 - Monrad søkte tilsvarende å forankre den vitenskapelige
kunnskap i den daglige livsverden, i «Folkebevidstheden», med blikk for
«Sagens Helhed, navnlig i Forhold til Livets almindelige Formaal». 495 Ved at
man ga fagekspertisen en forankring i den folkelige erfaringsverden kunne
dens teknokratisering motvirkes. - Slik formulerte Monrad som Sundt en kon-
fliktlinje mellom en vitenskapelig kunnskap, hentet fra en faglig ekspertver-
den, og en tradisjonell innsikt, utsprunget av en folkelig livsverden. Denne
konfliktlinje kan uttrykke forskjellige motsetningsforhold - en fordomsfull
tradisjonalisme som bekjemper ethvert rasjonelt fremskritt, inklusiv det
demokratiske, men også et demokratisk begrunnet forsvar for lekmanns-
skjønnet mot et vitenskapelig legitimert ekspertokrati.

Monrad var ingenlunde, slik det gjentatt har vært påstått, en aparte filosof
i systemets periferi, snarere reflekterte hans filosofi embetsmannsstatens
ideologi i dens sentrum. Monrad var fullt på høyde med sin tid, også sin inter-
nasjonale tid. Hans  Tankeretninger i den nyere Tid høstet begeistring i
samtidens Tyskland; den åpnet tyskernes øyne for storheten i Kierkegaards
filosofi. - I tiårene etter 1850 var Monrad «i vort offentlige Liv (...) en Magt»,
het det i 1886 i Dagbladet, og det var en konstatering uten entusiasme. Kultur-
radikalismens dom over Monrad har siden vært den Nationalgalleriets direk-
tør Jens Thiis i 1930-årene brakte på formel: «reaksjonens filosofiske ord-
fører». 496 Dette Monrad-bilde fikk sin historiker-autorisasjon av Jens Arup
Seip i hans  Utsikt over Norges historie (1981), nå sist repetert i John Peter Col-
letts  Historien om Universitetet i Oslo (1999). 497

Det har vært noe en-dimensjonalt over historikernes analyse av Monrads
ideologi. Derved har de heller ikke grepet skikkelig det sammensatte ved
embetsmannstatens dannelsesprosjekt. Denne mangel har en senvirkning i

492.H.O. Christophersen, Eilert Sundt. En dikter i kjensgjerninger, Oslo 1979, s. 329. Se 
også B. Stenseth, Eilert Sundt og det Norge han fant, Oslo 2000, s. 273 ff.

493.Christophersen 1979, s. 319.
494.Ibid., s. 324 f f.
495.Monrad 1874, s. 371
496.J. Thiis, Edvard Munch og hans samtid, Oslo 1933, s. 119.
497.Colletts bok er ifølge forordet «en kortfattet fremstilling» av Oslos universitetetshistorie. 

Bokens kontekst er arbeidet med en omfattende nyskrivning av denne historien til 200-
årsjubiléet i 2011. Det er å håpe at det monont ensidige bilde av Monrad på historikerhold 
i det nye verk blir korrigert - og gjenkjent som det provinsielle 1900-tallsprodukt det er. 
Collett anfører jusprofessor Bernhard Getz' uttalelse fra en ansettelsessak i 1884: «Det er 
fare for, at filosofien skal spilde al tillid, tabe al betydning, med foragt vendes ryggen, o
den ikke slaar ind paa nye baner.» (s. 93) Getz var en fremragende strafferettsjurist, men 
knapt noen filosofisk tungvekter. Snarere var han nok representativ for den svake innsikt 
i filosofiske spørsmål som har preget hovedstrømmen av norsk juss. At en universitet-
shistoriker finner behag i det jusprofessoriske belegg, forteller vel først og fremst at 
norsk historievitenskap og norsk rettsvitenskap i denne henseende har del i samme man-
gel på kompetanse.
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det norske system. Den berører også den aktuelle refleksjon over universite-
tet, embetsmannsmannsstatens nøkkelinstitusjon, og dens stilling i vårt
utdanningssystem. Samfunnet var for professorpolitikerne et dannelse-
sprosjekt, formet ved en kontinuerlig, uopphevbar brytning mellom to idémo-
tiver: opplysningstidens instrumentelle samfunnsnytte, med utspring i natur-
vitenskapen, og romantikkens kulturelle identitetsdannelse, med forankring i
de humanistiske fag. To kunnskapsformer ble søkt integrert i dannelsesborg-
erskapets ideologi: den ene festet til forestillingen om sivilisering via naturbe-
herskelse, den annen til forestillingen om sivilisering via kulturbeherskelse. I
det norske miljø fanget en tidlig nyorienteringen innen naturvitenskap, medi-
sin og samfunnsvitenskap, men i en bemerkelsesverdig brytning med det
«gamle», tysk idealisme, som viste seg mindre foreldet enn ved første øyekast.

Historikernes feiltolkning er i tråd med Anathon Aalls og hans sum-
mariske henrettelse av Monrad: «Dommen over Monrad og hans gjerning
som lærer i filosofi er gjennemgaaende ugunstig. Hans værker har ikke
vekket noget filosofisk tankeliv, hans undervisning blev uten nogen frugtbar
virkning. Almindelig er det at gi just ham skylden for, at filosofien førte en hen-
sygnende tilværelse i Norge paa en tid da den gav aandslivet sterke og frugt-
bare tilskyndinger utenlands.» 498 Det som ikke fremkommer i Aalls fremstill-
ing av filosofiens historie i Norge, er Aalls eget bidrag til den filosofiske uttør-
ring i Norge etter Monrad. Aall var selv professor i filosofi fra 1908 og ble en
bannerfører for den nye ånd som førte filosofien over i den positivistiske viten-
skapelighet. I pakt med tidens ånd forlot Aall filosofien til fordel for pedago-
gisk psykologi og eksperimentalpsykologi. Harald Schjelderup, som var blitt
professor i filosofi i 1922, fikk i 1928 omgjort sitt professorat til psykologi. Aalls
etterfølger i 1939 var Arne Næss, som riktignok ikke var Aalls kandidat; Næss'
positivisme var av et mer moderne slag enn Aalls «gammelpositivisme» (Arne
Næss). Det var først med Hans Skjervheim, Næss' hovedopponent, at det hele
ble annerledes: Skjervheims gjenoppdagelse av Kant og Hegel på 1950-tallet
førte tilbake også til Monrad, den betydeligste filosof i vår tradisjon. Monrads
positivismekritikk fikk slik fornyet aktualitet hundre år senere. 499

6  Folkedannelsen: lærere og professorer

Embetsmannsstatens politiske strateger var ikke demokratisk på høyde med
det nasjonale landskap de beveget seg i, og kom i opposisjon til demokratiets
parlamentariske ekspansjon. Venstrestaten hadde en forankring i  lekmanns-
skjønnet. Dette lekmannsskjønnet, som hadde fått et institusjonelt uttrykk ved
formannskapslovene av 1837, ved parlamentarismens gjennombrudd i 1884
og ved juryordningen i 1887, var forankret i en særegen, folkelig dannels-
estradisjon. Denne folkedannelsen hadde sitt tyngdepunkt i det pedagogiske,
sitt institusjonelle sentrum i skolen og sine fremste bærere i lærerstanden,
som i løpet av noen få tiår beveget seg fra samfunnets bunn til politikkens topp.

Den kulturstat som ble skapt i det norske system fra 1830-tallet og utover,
ble ikke en bastion for en konservativ, antidemokratisk elite. Embets-

498.A. Aall, Filosofien i Norden, Kristiania 1919, s. 241.
499.A. Aarnes, «Hans Skjervheim og norsk filosofi», i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1995, s. 115 ff.
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mannseliten fikk overhodet aldri den hele og fulle kontroll med dette prosjek-
tet, og dessuten var det en splittet elite, også i det kulturelle. Den måtte dele
kontrollen med en folkelig motelite på vei opp. Det var her skolen ble strate-
gisk viktig som kulturell arena og som integrativt medium. Det norske kul-
turstatsprosjektet sveiset elite og folk sammen i stedet for å skape en forskan-
sningsideologi mot de demokratiske bevegelser nedenfra.

Elitenes reformkompromiss virket formende også for venstrestatens nas-
jonsbygging, med en langt sterkere forankring i det demokratiske enn hva
som hadde vært tilfelle for embetsmannsstatens nasjonsbyggere. Folkedan-
nelsens elitegrupper utfordret i siste del av 1800-tallet dannelsesborgerska-
pets hegemoni. I folkedannelsens egen retorikk ble denne strid ofte, mis-
visende, utlagt som en konflikt mellom «folk» og «elite». Det var en konflikt
mellom konkurrerende eliter, hvor folkedannelsens elitegrupper prøvde å
konvertere sin folkelige bygdebakgrunn til kulturell kapital i kampen om sam-
funnshegemoniet. En av grunnene til at venstrestatens kulturelle reform-
prosjekt ble så slagkraftig, var at det berodde på et kompromiss mellom de
konkurrerende dannelseseliter. Embetsmannseliten slo sprekker som en dan-
nelseselite. En reformativ fløy innen embetsmannseliten med Nissen i spissen
inngikk i koalisjon med folkedannelsens grupper og ble den bærende koalis-
jon for det pedagogiske reformprosjekt utover embetsmannsstaten og inn i
den neste politiske tid. Dannelsesborgerskapets reformative, planliberale fløy,
som fulgte en ikke-forskansningslinje, ble forent med folkedannelsens eliter -
det forenende medium var nærheten til det politisk-demokratiske. Av dette
oppsto en reformkoalisjon av sentrum-venstre, med de intellektuelle i en pre-
gende rolle. Det var dette dannelseskompromiss som ga venstrestatens epoke
dens karakteristiske trekk: den demokratiske folkelighets hegemoniske inte-
grasjon i det statlige styringssystem.

Lærerpolitikerne
Folkedannelsens elitegrupper sprang til dels ut av en kulturell dannels-
estradisjon som var uavhengig av Universitetet, med  lærerseminarene som
nøkkelinstitusjoner. Den kulturelle-politiske strid ble allerede fra embets-
mannsstatens første periode utkjempet i den liberale offentlighet, som gjen-
nom de neste faser fikk et tilsig av nye grupper og bevegelser med folkelig-kul-
turell forankring. De bærende verdier i disse folkelige bevegelser var av mod-
erne demokratisk art: likhet, selvstyre og selvbestemmelse.

De folkedannende bevegelser var noe langt mer enn periferiens kulturelle
forskansninger mot det moderne. Snarere representerte de egenartede dan-
nelsesprosjekter i en moderne nasjonsbygging. De inngikk i en strid om det
politisk-kulturelle hegemoni som noe mer enn makterobring og interesserea-
lisering. Striden hadde også en samfunnsetisk dimensjon. Med utgangspunkt
i erfaringen av sosial misaktelse søkte de folkelige bevegelser anerkjennelse i
det offentlige rom. Anerkjennelsen av normer, verdier og erfaringer av folke-
lig utspring beriket systemets identitet. Styrken i den folkelige omforming av
den borgerlige offentlighet muliggjorde i sin tur også arbeiderbevegelsens
formende integrasjon i systemet.

Venstrestaten var skolefolkets storhetstid, med markante pedagogiske
skikkelser som hørte til det offentlige rom, så som Lars Eskeland, Torstein
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Høverstad, Søren Nordeide, Anton Ræder, Anna Rogstad, Anna Sethne, Mat-
ias Skard, Håkon Wergeland og Asbjørn Øverås. Mange av dem var forankret
i det frilynte, noen i det pietistiske, men fremfor alt var de skolefolk, lærere
eller lektorer. Deres genre var fortellingen - klasserommets lille så vel som
folkestevnets store fortelling. Det var oppdragende fortellinger som skulle gi
folkeviljen demokratisk selvbevissthet og moralsk identitet. Det var «talernes
tid». 500 Det overordnede for dette skolefolket var det pedagogiske perspektiv
på samfunnet, med skolen som nøkkelinstitusjon: samfunnet som et pedago-
gisk rom. Temaet var folkestyrets befesting gjennom «folkeuppseding». Den
sosiale realitet skulle også bli en sedelig realitet.

Lærerne spilte en viktig rolle i frembringelsen av det en kunne kalle en
bygdesamfunnets offentlighet. Fra skolestuen ble det åpnet en større horisont
fra det lokale mot det nasjonale. Bygdesamfunnets sosio-kulturelle sentrum
forskjøv seg fra kirkehus og prestegård til skolestue og lærerbolig, med lær-
erne som opinionsdannere. Lærerne identifiserte seg gjerne med det bygdes-
amfunn de kom fra og ofte vendte hjem til. Den distansens autoritet embets-
standen hadde besittet, ble utfordret av den solidaritetens autoritet som lære-
ren kunne få som en av folkets egne. A.O. Vinje formulerte det på sin måte:
«Vaar Tid stevner mot det, at Skolemeisteren afløyser Presten, og me ero i
Grunnen Skulemeistrar alle saman.» 501 Lærerne var stedlig forankret. De ble
gjerne på samme sted i store deler av sin lærergjerning, ofte med en egen jord-
lapp. De fikk fremskutte posisjoner i styre og stell. Venstrestatens storhetstid,
i årene fra 1905 og utover, var også lærerpolitikernes store tid i rikspolitikken
med Jørgen Løvland som den fremste symboliserende skikkelse: Norges
første utenriksminister i 1905, statsminister 1907-1908, stortingspresident
1913-15, kirke- og undervisningsminister 1915-1920. Løvland sto som kirke- og
undervisningsminister i en ny tradisjon. Kirke- og undervisningsministrene
hadde fra 1814 til 1907 med ett unntak utgjort en sammenhengende rekke av
teologer; for perioden 1907-1940 var det fem teologer, to humanistiske profes-
sorer og 10 med folke-/lærerskole.

Landsgymnaset
Som en særegen norsk konstruksjon, uten forbilder eller paralleller i andre
land, står landsgymnaset som universitetsforberedende skole. Initiativet kom
fra sentralt hold i norskdomsbevegelsen, fra professorene Marius Hægstad og
Nikolaus Gjelsvik: et 4-årige landsgymnas for bygdeungdom, «skipa so at han
gjev eit godt grunnlag for universitetsstudium.» 502 - I det etablerte borgerskap
vakte forslaget dyp bekymring. Statsråd Qvigstad karakteriserte forslaget
som «revolutionært». 503 Andre i disse kretser gikk imot fordi det etter deres
mening ville føre til en generell senking av kunnskapsnivået i den høyere
skole. 504

500.M.-B. Ohman Nielsen, «Besynge og beskrive - å spore vestlendingen i tale og tabeller», i 
R. Høydal (red.), Nasjon, region, profesjon, Oslo 1995, s. 73 f.

501.J. Nerbøvik, «Den norske kulturnasjonalismen», i Ø. Sørensen (red.), Nasjonal identitet - 
et kunstprodukt?, Oslo 1994, s. 152.

502.SF 1914, 6B, Indst. O.V, s. 1.
503.SF 1911, Tid. S, 7B, s. 2038.
504.SF 1914, Tid. O, Ot. prp. nr. 30, s. 2
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De som drev saken gjennom de parlamentariske organer, var lærerpolitik-
erne - i Stortinget Lasse Trædal og Olav Andreas Eftestøl, i regjeringen Aasulv
Bryggesaa. Lasse Trædal var utdannet fra lærerseminaret på Stord (1878), Eft-
estøl fra lærerseminaret i Kristiansand (1882), Bryggesaa fra lærerseminaret
på Holt (1877).

I argumentasjonen for landsgymnaset ble folkedannelsens sentrale argu-
menter mobilisert. Landsgymnaset skulle være fireårig fordi en gjerne så at
veien dit gikk via folkehøyskolen, slik at en kunne bringe med seg denne sko-
lens mulighet for «personleg vokster» til landsgymnaset. Landsgymnaset
skulle ha «det heimslege, det nationale som centrum», med «norsk maal og
norsk soga» som «det centrale». En så for seg et landsgymnas i pakt med det
grundtvigianske dannelsesideal: «Det det gjeld um, er aa verta gode men-
neskje, med ranke viljer og heilrend karakter. Men til det treng ein aa styrkja
kjenslelivet, viljen og fantasien i desse grunnleggjande aar (...).» 505

Venstrestatens lærerpolitikere var effektive handlingsmenn. Det første
offentlige landsgymnas kom allerede i 1916, bare seks år etter at forslaget var
blitt formelt fremmet. Det første landsgymnaset kom på Voss og det neste på
Eidsvold. Slik fikk en frem en kontinuitet med 1814-revolusjonen, men med en
forskyvning av det ideologiske tyngdepunkt mot vest. Denne forskyvning
hadde for så vidt funnet sted allerede seks år tidligere, i 1910, da det første pri-
vate gymnas på landsbygden ble etablert i Volda. - Nivåsenking som følge av
landsgymnaset er det visst etter den tid ingen som har hørt snakk om - snarere
kunne det bekymrede byborgerskap i landsgymnasene oppleve å finne et
trygt hjem for borgerbarn på ville veier.

Lærerpolitikerne betraktet landsgymnaset først og fremst som et instru-
ment for nasjonal transformasjon og integrasjon. «Det store i denne tanken»
var ifølge Lasse Trædal dette: å få «eit embetstand, som kjenner landsens
tankegang, som fraa fyrst av hev liva landsens liv, og difor kan hjelpa til, at det
kann verta større og rikare», embetsmenn «runnet av sama rot, som det folk
dei skal arbeida med er runne av». Slik kunne vi bli « eit folk», «kjenna oss som
eitt, embetsmann, byborgar og bonde». Venstrelæreren fra Sogn la til: «Men
det er sjølvsagt ikkje gjort i ei snøggvenda.» 506

Perspektivet var ikke en avskaffelse av Universitetet som elite-institusjon.
Landsgymnaset skulle gi et utvidet rekrutteringsgrunnlag til Universitetet,
med vekt på kyndighet og myndighet. Samfunnet trengte en kompetent sty-
ringselite som var folkedannet. Dette perspektiv åpnet for et nytt syn også på
Universitetet blant lærerpolitikerne, som hos Jørgen Løvland i 1920: «(...)uni-
versitetet, det er toppen av Norigs folkeskule. Me hev altfor mykje set paa uni-
versitetet som ein klasseskule. (...) landsens fyrste folkeskule. Dit sender me
ungdom budd med dei beste forkunnskapar, i dei beste aari, til aa verta
uppskula for samfundstenesta i nasjonen naar dei er fullvaksne og utlærde
(...).» 507

505.SF 1914, 6B, Indst. O.V, s. 10 f.
506.SF 1914, 6B, Indst. O.V, s. 11 f.
507.Collett 1999, s. 125
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Filologiens professorpolitikere
Også venstrestatens akademiske dannelsestradisjon definerte seg i opposis-
jon til den dannelsestradisjon som hadde dominerte Det kgl. Frederiks gjen-
nom embetsmannstatens periode, med jus, teologi og filosofi som de hege-
moniske disipliner. Det var et skifte i det faglige fundament over mot historie
i ulike fasonger. Perspektivet var dannelse via det historiske, og ikke via det
filosofiske. - Den nye nasjonaldemokratiske lærdomskultur fikk tre viten-
skapelige tyngdepunkt: språkets historie, litteraturens historie og historiens
historie. Et fellestrekk var den treleddede tilknytning: vitenskap, skole,
offentlighet. I alle tre disipliner vokste den moderne vitenskapelighet frem i
tett samspill med kulturelle og politiske institusjoner. Den indre vitenskapelig-
gjøring ble på en bemerkelsesverdig måte forent med profilert deltakelse i
samfunnsdebatten.

Johan Sverdrup hadde i 1870-årene ivret for at Stortinget skulle opprette
et professorat i  norsk folkemål for Ivar Aasen. Professoratet kom noen år
senere, i 1886, som en integrert del av venstre-koalisjonens språkpolitiske
linje. Moltke Moe ble professor i «norsk Folkesprog med Forpligtelse til ogsaa
at foredrage Folketraditioner». Året før hadde venstrekoalisjonen gjennom-
ført likestillingsvedtaket som sidestilte landsmål, «det norske Folkesprog»,
med riksmål som offisielt språk. I 1892 desentraliserte Stortinget til den
enkelte kommune myndigheten å bestemme hvilket skriftlig opplæringsspråk
som skulle velges i skolen. Sidemålsprinsippet i lærerskolene ble vedtatt i
1902 og sidemålstilen i gymnaset i 1907. Stadiene i den målpolitiske fremrykn-
ing viser at i løpet av en 30-årsperiode hadde målfolket i kampen om skole-
språket vunnet frem på bred front med sin sak.

I språkstriden kom det til å stå professorpolitikere på alle sider. Samnorsk-
tanken ble formulert av Moltke Moe i 1909: «Begge maa være med, hver fra
sin kant, mot det store maal: et samnorsk sprog, vokset op av de levende tale-
maal, byernes som bygdernes.(...) Her er det ikke spørsmaal om et  enten-eller,
men om et  baade-og. Det som skal til, det er  blodblanding, det er  sammenfly-
ting.» 508 Mot en slik «sammenflyting» sikter hele «vor utvikling», skrev Moe
som et ekko av sin læremester Ernst Sars. Moe drømte om at språkets fag-
menn, nasjonens «fødte verge», skulle fullføre «Harald Hårfagres kong-
stanke». Moe hørte til en professoral gruppe som ville rykke språkspørsmålet
løs fra den gamle bondepolitikk. Ikke utviklingen av en gruppe-identitet, men
nasjonal og sosial integrasjon var perspektivet: en ny, nasjonalt forenende dan-
nelseskultur gjennom et felles språk. Mot denne linje, som etter hvert skulle
vise seg dominerende i språkreformismen, opponerte så vel målfolk som
riksmålsfolk. Målfolket hadde fått sitt professorat i 1899, da Venstre-mannen
Marius Hægstad ble utnevnt av Stortinget til professor i «Landsmaalet og dets
dialekter». Den nyutnevnte professor fikk sitt navn festet til Aasen-Hægstad-
normalen av 1901. Ved Bergens Museum var Torleiv Hannaas professor i vest-
norsk målføregransking fra 1918, samtidig som han var formann i Noregs Mål-
lag. I 1929 overtok Gustav Indrebø begge posisjonene etter Hannaas.
Riksmålet fikk også sitt, til en viss grad: Didrik Arup Seip ble professor i
riksmål i 1916.

508.M. Moe, Samlede Skrifter, bd. 2, Oslo 1926, s. 260
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Moltke Moe døde i 1913, og det var andre som skulle føre hans samnor-
skprogram videre. Knut Liestøl som i 1909 hadde fått et nyopprettet dosentur,
ble Moes etterfølger som professor i norsk folkeminnevitenskap. Liestøl og
Seip var toneangivende medlemmer av komitéen som førte til 1917-
rettskrivningen. I 1933 programfestet Arbeiderpartiet «et samnorsk skrift-
sprog på folkemålets grunn». Bakmann var Halvdan Koht, som var blitt profes-
sor i historie i 1910 og året etter var gått over fra Venstre til Arbeiderpartiet.
Kohts formel var «frå det 'rotnorske' gjennom det 'sernorske' fram til det 'sam-
norske'». Professor Knut Liestøl, som var kirke- og undervisningsminister i
regjeringen Mowinckel 1933-35, var den som regisserte rettskrivningsrefor-
men av 1938. I den rettskrivningskomitéen Liestøl nedsatte i 1934, ble profes-
sor Koht, Liestøls språkpolitiske rådgiver, det toneangivende medlem.

Den språkpolitiske styringsideologi som hadde sitt vitenskapelige
utspring i venstrestatens første år, fikk sin kulminasjon i Gerhardsen-epoken
etter 1945. En nøkkelrolle spilte professorpolitikerne, som beveget seg for-
holdsvist utvunget mellom universitetet og den politiske maktens arena. Pro-
fessor Didrik Arup Seip, som i egenskap av universitetsrektor kom ut av kri-
gen som en intellektuell samlingsskikkelse, var den første formann i Norsk
Språknemnd som ble opprettet i 1952 som det sentrale styringsinstrument i
språkpolitikken. Det endelige reformkompromiss i språkpolitikken kom først
i 1981. Grunnlaget var utformet på 1960-tallet av Vogt-komitéen, som hadde
sitt navn fra Hans Vogt, språk-professor i ved Universitetet i Oslo siden 1946
og dets rektor 1964-69.

Den nasjonaldemokratiske modernisering av  litteraturhistorien ble innle-
det ved unversitetsreformen i 1845, da det til filologisk embetseksamen ble
mulig å erstatte hebraisk med «Oldnorsk i Forening med Modersmaalets Lit-
eratur». Tre år senere ga J.S.Welhaven, professor i filosofi, de første litteratur-
vitenskapelige forelesninger ved Universitetet. Gerhard Gran, som i 1900 fikk
professoratet i nordisk litteratur (opprettet i 1869), illustrerer ved sin rolle som
tidsskriftsentreprenør professorpolitikernes dobbelte forpliktelse til den
opplyste almenhet og til den faglige offentlighet: i 1890 grunnla han  Samtiden
som et almenkulturelt tidsskrift for den venstreliberale intelligens, i 1914
Edda som et tidsskrift for nordisk litteraturvitenskap.

Francis Bull, som kom til Universitetet som student i 1905 og i 1919 over-
tok sin lærer Gerhard Grans professorat, er blitt stående som den fremste i
«1905-generasjonen» i norsk akademisk liv. Bull var formet av de kulturelle
frontlinjer fra 1870- og 80-tallet med «det moderne gjennombrudd» og dets
kulturradikalisme. Som forsker, litteraturkritiker og folkeopplyser ga Bull
form til den nasjonaldemokratiske litteraturhistorie i et nært samspill mellom
den vitenskapelige og den kulturpolitiske institusjon. Francis Bull fikk sin
posisjon ved evnen til å forene solid vitenskap med stor fortellerkunst. Derfor
slapp han også til i TV i beste sendetid. Men det var i TVs barndom.

Denne dobbelte forpliktelse ble karakteristisk også i  historiefaget. I beg-
ynnelsen var historikerne, også de. Og i 1816 hadde de allerede to professorer.
P.A. Munch, professor 1841-1863, befestet historie som nasjonsbyggingsfag
og ga det norske historikerlauget en anerkjent vitenskapelig standard, som
det siden har vært forbundet med. Munch, som endte på sokkel foran Univer-
sitetet ved siden av Schweigaard, begge fra den samme «Intelligenskrets», ble
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en skoledannende historiker: den nitide kildekritiske granskning i kombinas-
jon med stor syntetiserende evne, dokumentert i hans ufullførte  Det norske
Folks Historie i 8 bind.

Men fremfor alt Ernst Sars ble det store navn i norsk historieskrivning.
Sars ble professor i 1874, i et «stortingsprofessorat», som det het, fordi det var
en utnevnelse på Stortingets initiativ. Utnevnelsen sprang direkte ut av spen-
ningsforholdet mellom Universitetet og de politiske institusjoner. Ernst Sars
dannet sammen med Bjørnstjerne Bjønson og Johan Sverdrup den ekspander-
ende venstrekoalisjonens ideologiske treenighet. Utnevnelsen av Sars var i
seg selv en ytterst tvetydig affære: et sterkt politisert initiativ som markerte en
institusjonell avpolitisering av universitetet og på samme tid innvarslet den
sterke repolitisering.

Sars hadde i de forutgående år markert seg som en varm tilhenger av pro-
grammet om en vitenskapeliggjøring av historien. I den store forelesning-
srekke «Om Udviklingen af en almindelig historisk Videnskab» (1870) hadde
Sars gitt en inngående fremstilling av den nye tenkemåte. Historievitenskapen
hørte til «de positive Videnskaber», «Erfaringsvidenskaberne», som bygget på
«Observation og Erfaring» og fulgte «den objektive Methode». Historieviten-
skapen ville forstå historien «paa samme Maade som man har lært at forstaa
Naturen» - «et Krav, der følger saa bestemt af Tidens hele Retning». Sars ville
utvikle en historievitenskap etter mønster av «de exacte Naturvidenskaber».
509 - Slik gikk det nå ikke. Sars viste seg raskt som en stor forteller, og til det
rekker ikke helt vitenskaper modellert etter «de exacte Naturvidenskaber».
Men det viktige ved den aktuelle kontrovers var det programmatiske.

Da forslaget om et professorat til Sars ble lansert, meldte Ernst Loch-
mann, som hadde overtatt Frederik Holsts professorat, straks sin opposisjon.
Hygiene-professoren gikk imot Sars som akademisk smittebærer. Hittil hadde
«saavel den historiske som den filosofiske forskning hvilet paa Kristendom-
mens sikre Grund«; for Lochmann var det ikke akseptabelt at landets univer-
sitet fikk som professor en tilhenger av «den positivistiske Skole, for hvilken
Historien er en Udvikling væsentlig paa Naturforudsætninger». Utnevnelsen
av Sars markerte Universitetets løsrivelse fra det teo-filosofiske overoppsyn;
den innebar en prinsipiell anerkjennelse av Universitetets sekularisering, dets
avpolitisering i kirkelig forstand med henvisning til den vitenskapelige frihet.
510 Men utnevnelsen ga legitimitet til en repolitisering av universitet og viten-
skap. (Det første «stortingsprofessorat» var gått til matematikeren Sophus Lie
i 1872, men uten den politiserte kontekst.) I de neste tiår kom rekken av «stort-
ingsprofessorater» i tråd med venstrekoalisjonens oppfatning av Det kgl. Fre-
deriks som embetsmannselitens ideologiske maktbastion, som skulle ned-
brytes.

Ved venstrestatens inngang sto Ernst Sars som en samlende ideologiske
skikkelse. Sars' nasjonaldemokratiske idealisme, nedfelt i firebindsverket
Udsigt over den norske Historie (1873-1891), var en samlingsideologi som
kløvde. På den ene side ga den legitimitet til Lysakerkretsens paternalistiske
samlingsideologi: nasjonen skulle forenes gjennom samvokster ut fra et sterkt

509.E. Sars, «Om Udviklingen af en almindelig historisk Videnskab», Håndskriftsamlingen, 
Universitetsbiblioteket i Oslo.

510.Slagstad 1998, s. 83 f.
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nasjonalt sentrum. Den nye lærerstand, «seminaristene», ble gjerne omtalt i
nedlatende ordelag i embetsstandens kretser - «seminarister og andre halv-
studerte røvere», som Henrik Ibsen sa, han var selv ingen seminarist, men
absolutt en halvstudert røver. Sitt sterkeste uttrykk fikk dette syn i
Lysakerkretsen - gruppen av professorer og kunstnere som hadde slått seg
ned på Lysaker utenfor Kristiania på slutten av 1890-tallet. Erik Werenskiold
skrev nedlatende om «Lægmandsvisdom». Lekfolket som styrte overalt i det
politiske system, satte «Norges skjæbne» på spill. Werenskiold så redningen
i fagmenn som «med velbegrundet og anerkjendt autoritet» kunne holde lek-
folket «i ave og vise dem tilbake indenfor deres rette grenser». Lekmanns-
skjønn var et skjellsord for Werenskiold og den krets han tilhørte. - Gerhard
Munthe fra den samme krets snakket om «dumrianerne» som hadde makten
også i skolesystemet. I folkeskolen, som var gjennomsyret av «den Grundtvig-
seminaristiske Ferie- og Feststemning», hadde fagkunnskapen altfor lav sta-
tus. 511 Fridtjof Nansen, som også hadde slått seg ned Lysaker, snakket ned-
latende om folkehøyskolene, disse «forskoler i overfladiskhet», som lærte
ungdommen «overdreven respekt for almendannelse» og fremmet «dilettan-
tisme» på bekostning av «virkelig fagkunnskap». Lekmannsskjønnet var for
professor Nansen en «kreftskade for vårt samfunn». 512 Fridtjof Nansen, som
mente at nordmenn sto langt tilbake både materielt og åndelig, forklarte det
med den manglende respekt for fagkunnskapen: «Politikere av det rette malm
går ikke til noe flertall; men flertallet kommer til dem.» 513

På den annen side ga Sars legitimitet til en nasjonaldemokratisk idealisme
av folkelig herkomst, med målsaken som det fremste strategiske instrument
og med lærerpolitikerne som strateger. For denne folkedannelsen med et tyn-
gdepunkt i en vestnorsk idealisme var perspektivet periferiens erobring av
sentrum.

Ved venstrestatens utgang sto en annen samlende ideologiske skikkelse -
Sars-eleven Halvdan Koht. Koht hadde, også han, adresse Lysaker. Koht førte
Lysakerkretsens samlingsideologi over i arbeiderpartistatens regime, men da
som en forening med den folkelige idealisme og dens frilynte lekmanns-
skjønn. Men denne samvokster-ideologi lot seg ikke smertefritt forlike med de
toneangivende idéer i Kohts eget parti. Edv. Bull, Arbeiderpartiets sjef-
sideolog gjennom 20-tallet og som Koht professor i historie, formulerte seg
slik i 1919: «En av hemmelighetene ved Venstres og målsakens åndelige makt
i vårt land er at hvert seminar har vært en planteskole, annenhver lærer en
misjonær for Venstres og landsmålets tanker.» 514 Edv. Bull konstaterte
folkedannelsens kulturelle hegemoni, men det var altså en folkedannelse som
ikke var helt etter den marxistiske ideologs behag.

Pietistisk professorpolitikk. - Venstrestatens kulturelle nasjonsbygging-
sprosjekt ble formet ved brytningen mellom tre dannelsesideologier - alle, kan
en si, med en formidling i Sars: kulturradikalismen, Lysaker-nasjonalismen og
folkedannelsen. I tillegg kom pietismen, som i embetsmannsstaten hadde hatt

511.B. Stenseth, En norsk elite, Oslo 1993, s. 122 f.
512.Nansens røst, artikler og taler av Fridtjof Nansen, red. av A.H. Winsnes, bd. II, Oslo 

1942, s. 416 ff.
513.Ibid., s. 387.
514.R. Høydal, Periferiens nasjonsbyggjarar, Oslo 1994, s. 20.
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sin professorpolitiske bannerfører i Gisle Johnson (ved Universitetet fra 1849
til 1894).

Fra Universitetets teologiske fakultet utgikk det på 1850-tallet en pietistisk
vekkelse, den Johnson'ske vekkelse, som via det Johnson'ske presteskap
spredte seg utover folket. Gisle Johnson, denne «Godfather i norsk kirkeliv»,
515 utøvde sin teo-politiske makt på flere nivåer: som professor, som forkyn-
ner, som organisatorisk strateg og som politisk aktør. Professor Johnson steg
ned fra Universitetets kateter og ble vekkelsespredikant, men slik at de to
rollene som akademiker og forkynner virket gjensidig styrkende for hans
autoritet. Det som tidligere hadde vært splittet, ble forent i én skikkelse. Pro-
fessoren overtok den rolle de folkelige lekmannspredikanter hadde hatt i
tradisjonen fra Hans Nielsen Hauge: Den akademiske teologi ble folkeliggjort
og lekmannsforkynnelsen professoralisert; kirkelivet ble løsnet fra det sosialt
eksklusive embetsmannsunivers og lekmannsbevegelsen kanalisert inn i det
offentlige kirkeliv.

Den nye vitenskapelighet virket kløvende på norsk teologi - og kirkeliv.
Frembruddet av liberal teologi rundt århundreskiftet skapte et skisma også på
professoralt nivå. Den teologiske professor-strid tilspisset seg i 1903 i
spørsmålet om etterfølger til Fredrik Petersen, som hadde representert en for-
siktig åpning mot den moderne vitenskapelighet. Etter langvarig strid, teolo-
gisk og politisk, ble Johs. Ording utnevnt i 1906. Striden dreide seg om for-
skningens frihet også for teologiske professorer, men også om teologiske
prinsippspørsmål. For noen falt de to spørsmålsknipper sammen: vitenskap-
ens liberalitet medførte med nødvendighet teologiens liberalitet. Det var et
utbredt syn ved Universitetet, også blant dem som anså teologi i enhver for-
stand for foreldet metafysikk. Det var også professor Sigurd Odlands syn, om
enn på motsatte premisser. Han forlot Universitetet og ble den første bestyrer
for det nye Menighetsfakultetet, som startet i 1908. Etter den tid har norsk
presteutdanning vært todelt. Det teologiske frisinn samlet seg ved Universite-
tets teologiske fakultet, i en stadig mer defensiv kirkelig posisjon. For etter få
år var Menighetsfakultetet den største og hegemoniske presteskole, anført av
professor Ole Hallesby, som i mye var Gisle Johnsons ektefødte sønn:
Menighetsfakultetets professorale leder og Indremisjonens åndelige general.
Hallesby skrev i perioder sine viktigste teologiske arbeider som føljetonger i
Indremisjonens organ,  For Fattig og Rik. - På 30-tallet med tilstrekkelig tidsav-
stand til professorstriden og dens fronter fant det sted et oppbrudd i norsk
teologi. Både ved Universitetet og ved Menighetsfakultetet ble en klar over at
de liberale teologiske posisjoner ikke med nødvendighet fulgte av vitenskap-
ens liberalitet.

7  De to kulturer

Universitetets samfunnskontrakt. - Den store 1905-reformen ga Universitetet
en ny konstitusjon, samme år som landet som følge av unionsoppløsningen
fikk sin reviderte konstitusjon. Reformen innebar en institusjonalisering av
prinsippet om den akademiske selvforvaltning med rektor i spissen for Det

515.D. Thorkildsen, «Gisle Johnson - The Godfather i norsk kirkeliv», i Hjeltnes 1997, s. 93 ff.
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akademiske kollegium som Universitetets øverste organ. Universitetet ble
som offentlig samfunnsinstitusjon plassert på armlengdes avstand fra de poli-
tiske myndigheter. Det Venstre-dominerte Storting hadde ansett Universitetet
som en bastion for den gamle embetsmannsstat - «et Rustkammer, som
forsyner vor Folkefriheds Modstandere med Vaaben». Universitetets akade-
miske autonomi var blitt beskåret bl.a. ved rekken av «stortingsprofessorater»
fra tidlig på 1870-tallet.

I årene forut for 1905 var det grupper som både ville markedsliberalisere
og politisere Universitetet. I Morgenbladet ble det tatt til orde for en «Moder-
niseren af Universitetet». Det kunne frigjøres fra «det fordærvelige Selvstyre»
for en billig penge ved å la studentene betale for forelesningene og billigere
privatdosenter konkurrere med de faste professorer. Dessuten burde flertallet
i Universitetets styrende organ komme utenfra. - På regjeringshold ville en på
sin side politisere Universitetet ved å innsette departementet som et «over-
styre», som bl.a. skulle godkjenne undervisningsopplegg m.v. 516

Det var mot slike forslag kollegiet med professor Waldemar Brøgger i
spissen rykket ut. Universitetet kunne kun oppfylle sitt samfunnsansvar om
dets professorer hadde en annen frihet enn andre embetsmenn. Det kgl. Fre-
deriks var ikke bare en høyere embetsskole, men «den eneste anstalt, der har
betingelserne for mer alsidig at holde vort videnskabelige liv paa høide med
tidens krav». 517

At Waldemar Brøgger, «norsk vitenskaps Bismarck», ble valgt til Univer-
sitetets første rektor fra 1907-1912, var nærmest en selvfølge ut fra den univer-
sitetsstrategiske rolle han hadde spilt i den forutgående periode. Brøgger ble
professor i geologi i 1891 etter å ha vært professor ved Stockholms Høgskola.
Brøgger var slått av forskjellen mellom Sverige og Norge. «Den private Offer-
villighed for Videnskab, Litteratur og Kunst er i Sverige (...) ganske overor-
dentlig storartet.» «Hos os staar desværre denne Almensans hos vore Rig-
mænd paa et meget lavt Trin.» 518 Unntaket var bergenskapitalismen - «Gang
paa Gang viser Bergenserne sin Offervillighed for videnskabelige Formaal».
Brøgger ble derfor en varm talsmann for et universitet rundt Bergens
Museum, for derved å «tænde» konkurransegnisten i hovedstaden. 519

Brøgger var, skriver Geir Hestmark, «den som sterkest bidrog til å
reforhandle vitenskapens samfunnskontrakt med det nye demokrati».
Nøkkelelementet var tanken om kunnskapens nytte forvaltet av et liberalt
organisert universitet: 520 «Det Land, som ikke er istand til at udfolde et
selvstændigt videnskabeligt Liv, men nøier sig med kun at leve paa Laan fra
andre, vil ende med i tilsvarende Grad at blive materielt afhængig af andre
Lande.» 521 - Brøgger oppnådde å forbedre radikalt forskningsvilkårene innen
universitetets rammer, bl.a. muliggjorde en mer aktiv forvaltning av Tøyenfon-
det jevnlige forskningsår for professorer. I 1896 fikk han i kjølvannet av Fram-
ekspedisjonens suksess skapt «Fridtjof Nansens fond til videnskabens

516.G. Hestmark, Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851-1905, Oslo 
1999, s. 396ff.

517.Ibid., s. 398.
518.Ibid., s. 252
519.Ibid., s. 259
520.Ibid., s. 16
521.Collett 1999, s. 109
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fremme», som i realiteten fungerte som et forskningsråd i Det Norske Viden-
skabs-Akademis regi inntil Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd ble
opprettet i 1949.

Flere av de store nasjonale monumentalbygg fra 1890-tallet og utover er
knyttet til Brøggers navn. Brøgger reiste midler, ved det premielotteri han
stilte seg i spissen for, til byggingen av Nathionaltheatret (1899), gjenoppbyg-
gingen av Nidarosdomen (kirkeskipet mot vest), Aulaen (reist til 100-årsjubi-
leet i 1911)og Universitetsbiblioteket (1913).

De nye naturvitenskaper
Brøggers eget fagfelt var geologien. Da geologi-professor Nils Spjeldnæs høs-
ten 1997 rykket ut i Aftenposten mot det slette forarbeidet i forbindelse med
Romeriksporten, opptrådte han i Brøggers tradisjon. I 1903 hadde Brøgger i
Aftenposten gjort oppmerksom på at offentlige byggeprosjekter var blitt
fordyret, fordi en hadde unnlatt å konsultere den geologiske ekspertise: Var
det for mye å forlange at en «vendte sig til de Sagkyndige, der i saadanne
Spørgsmaal skulde være de rette til at give fornøden Veiledning, til Geolo-
gerne?» 522

Brøgger drev geologi som historiefortelling, som landskapshistorie, langs
tre dimensjoner: utviklingen av livet på Jorden, landets utvikling ved slutten av
istiden og eruptivbergartenes utvikling. Brøgger var en av initiativtakerne til
Norge i det nittende Aarhundrede (1898-1902), med Nordahl Rolfsen som
redaktør. Det er et tidsmessig politisk verk i nasjonaldemokratisk ånd. Det
innledes med en geologisk artikkel av Brøgger: I begynnelsen var grunnfjel-
let! 523

Chambers' Biographical Dictionary  - et biografisk 1990-tallsleksikon hvis
pretensjon er å dekke hele verdenshistorien og alle samfunnsfelt - har i alt 10
000 navn, og blant disse er det 12 professorer fra Universitetet i Oslo. 9 av
disse var ansatt ved Universitetet i årene 1899-1914 (før 1899 nevnes kun to
navn: Niels Henrik Abel og Christopher Hansteen). Blant de ni er de to fysik-
erne Kristian Birkeland og Vilhelm Bjerknes. 524 - Kristian Birkelands navn
hører til i denne samling fordi han ved foreningen av vitenskap og industri
skapte en suksesshistorie: samarbeidet med ingeniøren og entreprenøren
Sam. Eyde, som i 1905 førte til opprettelsen av Norges største industrikon-
sern, Norsk Hydro. Birkeland som var professor fra 1898 med et verdensnavn
som følge av sin teori om nordlyset og den elektromagnetiske stråling fra
solen. For å finansiere sin forskning ville Birkeland utnytte sine kunnskaper i
elektromagnetisme til industrielle formål. Det mislyktes, men som et
biprodukt av dette arbeidet oppdaget Birkeland den elektriske lysbue som
skulle åpne for en metode for utvinning av nitrogen fra luften, og derved
produksjon av kunstgjødsel. 525

Vilhelm Bjerknes hadde vært professor i Stockholm, Kristiania og Leipzig
før han ble hentet til Bergens Museum og skapte «Værvarslingen paa Vestlan-

522.Hestmark 1999, s. 543f. Parallellen 1903-1997 er Hestmarks.
523.Ibid., s. 510f f.
524.J.P. Collett, «Vendepunkter i universitetets historie», i Hjeltnes (red.) 1996, s. 169
525.F. Sejersted, Demokratisk kapitalisme, Oslo 1993, s. 139ff.
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det» (1918). Med utviklingen av metoder for en moderne værvarsling ble
«Bergenskolen» banebrytende i meteorologien. Bjerknes ble bestyrer med tit-
tel av professor ved det nye Geofysisk institutt. Det er et annet eksempel på et
praktisk rettet vitenskapelig prosjekt som ble en av de store suksesser i norsk
vitenskapshistorie. Nærheten til landbruk og fiske sikret den finansielle basis.
526

Norsk naturvitenskaps tre B'er - Brøgger, Birkeland, Bjerknes - symbolis-
erer gjennombruddet for naturvitenskapen i det norske system i perioden fra
slutten av 1890-tallet. Den nye naturvitenskap var i sin anvendte form et
avgjørende instrument i moderniseringen av samfunnslivet. Norges Lands-
brugshøiskole ble opprettet i 1897, Norges Tekniske Høiskole i 1910. Norsk
fiskeriforskning - den ledende i verden på denne tiden - fikk også sin institus-
jon, Fiskeristyrelsen. 527 I tråd med primærnæringenes sterke stilling også
politisk sett, var det karakteristisk at de første institusjonene kom på deres
felt. - Venstrestaten var ikke bare et filologisk dannelsesprosjekt - det skapte
også elementer til et teknisk-naturvitenskapelig kunnskapregime. 528

Danmark og Sverige hadde fått sine polytekniske høyskoler allerede på
slutten av 1820-tallet. En gruppe professorer ved Universitetet hadde lansert
et forslag etter dansk mønster for Stortinget i 1833, men det ble avvist. En av
grunnene var den sterke periferi- og bonderepresentasjon - den populistiske
«Folkebevidsthed», om en vil - som gikk imot en slik tung offentlig institusjon
i det sentrale system. Det tok derfor nærmere 80 år før forslaget ble realisert.
529

Forholdet mellom teori og praksis var et omstridt tema ved etableringen
av NTH: Skulle en vektlegge det praktisk rettede ved utdanningen og derved
søke lærekrefter med praktisk industriell bakgrunn? Eller skulle det være en
høyskole med hovedvekt på de grunnleggende teoretiske fag og derved søke
lærekrefter med teoretisk tyngde? Det var den mer teoretiske retning som
vant frem når det gjaldt faglig identitet og professorale kvalifikasjoner. Men
det annet perspektiv ble viktig for undervisningens form og vitenskapens
organisering. Laboratoriene ble sentrale. Her ble teori søkt forent med prak-
sis, vitenskap med industri. 530

Laboratoriene sprang ut av en ny vitenskapspraksis som hadde utviklet
seg innen naturvitenskap og medisin. Til denne praksis hørte også institutt-
formen, som kom i det norske system på slutten av 1800-tallet. 531 I 1866 var
Det Norske Meteorologiske Institut opprettet som en del av Universitetet for
å fremme en vitenskapelig basert værvarslingstjeneste; i 1909 utskilt som eget
institutt. Det var medisinerne med sine behov for for laboratorieutstyr m.v.
som gikk foran i denne utviklingen. Fysiologisk institutt kom i 1881, Anat-

526.R. Friedman, Appropriating the Weather. Vilhelm Bjerknes and the Construction of Mod-
ern Meteorology, Ithaca 1989

527.N. Roll-Hansen, «Johan Hjort og motstanden mot de praktisk-vitenskapelige fiskeri-
undersøkelser», i Roll-Hansen (red.), Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring 
år 1900, Oslo 1980, s. 89, jfr. Sejersted 1993, s. 141

528.Viktige observasjoner i denne forbindelse gjør Finn Lied i «Teknologiens strateger», i E. 
Rudeng (red.), Kunnskapsregimer, Oslo 1999, s. 286 ff.

529.T.J. Hanisch/E. Lange, Vitenskap for industrien, Oslo 1985, s. 14.
530.Ibid., s. 57 ff., Sejersted 1993, s. 142 f.
531.Om utviklingen av institutt-formen, se Collett 1999, s.100ff.
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omisk institutt (tidligere Anatomikammeret) i 1886, Hygienisk institutt og Far-
makologisk institutt i 1893. Da Brøgger ble professor i 1891 med ansvar også
for universitetets «Mineralcabinet», ble det omdøpt til Mineralogisk institutt.
Institutt-formen reflekterte det forhold at selve forskningsprosessen var et
samarbeid mellom flere grupper -laboranter, amanuenser og professorer. -
Institutt-formen vant frem også innen Universitetets historisk-filosofiske
miljø, om enn langsomt (Fonetisk institutt i 1918, Indisk institutt 1921), med
full tyngde først etter 1945. Ved utbyggingen av Universitetet i Bergen etter
1946 ble institutt-modellen lagt til grunn for det hele universitet.

Et to-sporet system
Til etterkrigstidens institusjonelle nydannelser hørte de nye forskningsinsti-
tuttene for industriell forskning, arbeidsforskning, alkoholforskning, by- og
regionforskning, etc. 532 En viktig, mønsterdannende rolle kom Forsvarets
Forskningsinstitutt (1946) til å spille, med Jens Chr. Hauge, Gerhardsens
unge forsvarsminster, som den organiserende strateg. En gruppe av forskn-
ingsingeniører, til dels med bakgrunn i etterretningsarbeid, kom fra forskn-
ingsinstitutter i England under krigen. Den sentrale skikkelse i kretsen av for-
skningsingeniører hadde i krigsårene vært Leif Tronstad, NTH-professor og
hjernen bak Norsk Hydros tungtvannsfabrikk på Rjukan. Tronstad selv var
blitt skutt i mars 1945 i en av Milorgs sabotasjeaksjoner for å hindre tyskernes
bruk av tungtvannet. De unge forskningsingeniørene, som hadde bidratt til de
alliertes teknologiske seier, hadde vendt tilbake for å vinne freden ved viten-
skapelig modernisering av det nye Norge. FFI ble opprettet som det faglige
kompetanseorgan i det norske militær-industrielle kompleks, «jerntriangelet»
i Hauges moderniseringsprosjekt: Forsvarsdepartementet, FFI og de militære
industribedrifer (Marinens Hovedverft i Horten, Kongsberg Våpenfabrikk og
Raufoss Ammunisjonsfabrikk). To viktige personer var Helmer Dahl, som
bygget opp FFIs radaravdeling ved Christian Michelsens Institutt i Bergen, og
Gunnar Randers, som var astronom og atomfysiker og ble leder for FFIs
fysikkavdeling, fra 1948 utskilt som Institutt for atomenergi.

FFI var en organisatorisk nyskapning - «det første offentlige forskningsin-
stitutt i moderne forstand», med et strategisk forskningsprogram og uten
tradisjonelle undervisningsplikter. 533 Det var en nydannelse i det akademiske
som i det militære system, og ble møtt med skepsis på begge hold. I det aka-
demiske system fryktet en for at nykomlingen skulle stjele midler fra Univer-
sitetets lille kasse, at de militære skulle få styring over forskningen, og over-
hodet at de nye fra utefronten skulle fortrenge de etablerte miljøer. Randers
hadde forgjeves søkt å integere fysikkavdelingen ved Astrofysisk institutt på
Blindern, men Universitetet med professor Svein Rosseland i spissen ville
ikke ha militær kjerneforskning inn i det akademiske miljø. I det militære sys-
tem så en, i første rekke innen Hærens rekker, med bekymring på den unge
forsvarsministerens allianse med de teknologisk orienterte forskningsin-
geniører. Resultatet av denne frykt ble en institusjonell nydannelse - et mod-

532.H. Skoie, Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden, Oslo 1984
533.J.P. Collett/H. Skoie, «Teknisk-industriell forskningsorganisasjon i Norge 1945-80», 

NOU:1981, 30 B, s. 101.
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erne blandingsinstitutt som forente anvendt forskning med grunnforskning,
forskning med utredning, det sivile med det militære. FFI fikk en forbindelse
til det militære som til det akademiske, uten å være bundet av noen av sys-
temene - en viss avstand til det militære ved å gi rom for det vitenskapelige, og
til det akademiske ved ikke å måtte konkurrere om knappe ressurser. Et sym-
bolsk uttrykk for den institusjonelle nydannelse var de nye stillingsbeteg-
nelser som hverken var de tradisjonelle akademiske eller de militære: «For-
sker (I og II)» og «forskningssjef» ble gjennom FFI introdusert for første
gang. Stillingsbetegnelsene ble inkludert i statens lønnsregulativ slik at for-
skningssjef ble sidestilt med professor.

Fra dette miljø, med Hauge som viktig mellomledd, ble slått en bro fra
Gerhardsens Arbeiderparti til industrialister og bedriftsledere gjerne med
bakgrunn som ingeniører. En av dem var Alf Ihlen, direktør for Strømmens
Værksted, den første styreformann for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Forskningsråd, opprettet i 1946, med NTH-ingeniøren Robert Major som
dynamisk direktør gjennom en årrekke. Institutt for atomenergi hadde frem
til midten av 60-tallet en dominerende andel av NTNFs budsjetter. 534 - Det ble
flere forskningsråd: I 1949 kom Norges Landsbruksvitenskapelige Forskning-
sråd og Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd. Forskningsrådene,
opprettet etter anglo-amerikansk mønster, var også de en institusjonell nydan-
nelse. Men sammenlignet med sitt forbilde fikk humaniora og samfunnsviten-
skapene en langt mer fremtredende plass i NAVF-systemet, parallelt med
medisin og naturvitenskap. Dette forhold er nok en illustrasjon på det norske
systems evne, i dets sterke produktive faser, til å gi importerte institusjonelle
fenomener sin egen profil i pakt med nasjonale verdier. 535

Den omfattende institutt-etablering etter 1945 hang sammen med den nye
vitenskapelig praksis som ble innledet på slutten av 1800-tallet. Var den tradis-
jonelle vitenskapelig praksis uttrykt i den Humboldt'ske formel «ensomhet og
frihet», så var den nye formel «samarbeid og kommunikasjon». De to formler
reflekterte to ulike vitenskapelige kulturer - den ene innen humaniora, den
annen innen naturvitenskap, medisin og etter hvert samfunnsvitenskap. De
kunne også i sitt utspring forbindes med ulike universitetssystemer. Det
amerikanske universitetssystem som ble skapt fra slutten av 1800-tallet, hadde
Humboldt'ske forbilder når det gjaldt de grunnleggende liberale frihetsprin-
sipper, men det valgte en annen organisasjonsform enn det tyske professor-
veldes. Det norske universitetssystem, som sprang ut av det tyske, opptok
gradvis flere elementer av det amerikanske i seg, i vitenskapstradisjon, i for-
skningsprofil og i organisasjonsstruktur.

I arbeiderpartistatens epoke ble denne spenningen institusjonalisert, som
Hans Skoie har beskrevet, i et egenartet to-sporet forskningssystem: 536 på
den ene side en også i internasjonal sammenligning stor instituttsektor med
vekt på den anvendte, nyttebestemte forskning, på den annen et tradisjonelt
universitetsbasert system for uavhengig grunnforskning. To i og for seg
konkurrerende tendenser - vitenskapens instrumentalisering og vitenskapens

534.O. Wicken, «Teknologer og industriutvikling», i T. Nordby (red.), Arbeiderpartiet og 
planstyret 1945-65, Oslo 1993, s. 165f.

535.Skoie 1984, s. 15
536.Skoie 1984
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autonomi - ble styrket på én og samme tid. Den ekspansive institutt-fasen i de
to første tiårene etter 1945 var også en sterk vekstperiode for universitetssys-
temet.

Forklaringen på at instrumentaliseringen ikke slå inn direkte i univer-
sitetssystemet må søkes i det finansielle arrangement: tippemidlene som tilfløt
det offentlige etter opprettelsen av Norsk Tipping a/s i 1946. På forslag fra pro-
fessor Otto Lous Mohr, rektor ved Universitetet i Oslo fra 1946, ble det laget
en fordelingsnøkkel for tippemidlene mellom idrett og forskning som ville
sikre forskningen en økende andel ved stigende overskudd. Tippeinteressen
ble langt sterkere enn noen hadde forventet - og dermed også forskningens
andel. Forskningsmidlene ble forvaltet av forskersamfunnet via NAVF, som
ble et rent grunnforskningsråd. Universitetet i Oslo var den suverent største
mottaker av forskningsstøtte, og gjennom de 20 første årene var det alltid en
professor fra Universitetet i Oslo som var styreformann i NAVFs råd. Ved
dette arrangement kunne det akademiske system forvalte sine forskn-
ingsmidler i tråd med de klassiske forestillinger om forskningens frihet, med
politikere og byråkrater på armlengdes avstand.

Av betydning var det at den sentrale departementale posisjon i de grunn-
leggende år var besatt av en person med førstehånds innsikt i det beste av
norsk forskning og med nærhet til egenartede norske dannelsestradisjoner.
Olaf Devik ble ekspedisjonssjef i 1938 i den nyopprettede kulturavdeling i
Kirke- og undervisningsdepartementet med et eget vitenskapskontor. Bak
Deviks utnevnelse sto Vilhelm Bjerknes, som like før hadde holdt to viktige
foredrag om den nye «forskningsalderen» - det ene i Oslo Arbeidersamfund,
det andre i Det Norske Videnskaps-Akademi: Vi trenger en «egen ekspedis-
jonschef for universitetet, høiskoler og forskning», i det minste en person som
«bærer ansvaret for at vi er med ved forskningsfronten». 537 Med Devik fikk
departementet en høyt kvalifisert embetsmann, sønn av en lærerseminarist fra
Gloppen i Nordfjord og selv med forskererfaring fra den internasjonale forskn-
ingsfront - stipendiat under Vilhelm Bjerknes og forskningsassistent for Kris-
tian Birkeland. Devik hadde vært en av gründerne av værvarslingen i Nord-
Norge, dosent ved NTH og senere forsker ved Christian Michelsens Institutt.
Forskningsrådene ble etablert i Deviks tid - han satt som ekspedisjonssjef til
1956. Hans lærebøker i fysikk for realskole og gymnas ble stående lenge
utover den tid.

Hovedfagsuniversitetet
1905-loven hadde en to-sidig funksjon: på den ene side befeste universitetets
autonomi, på den annen forbinde universitet med skole. Skolens faglige profil
fikk en ganske umiddelbar virkning på Universitetets akademiske profil. I
perioden fra 1911 til 1922 fikk Universitetet en radikal økning i antall vit-
nskapelige stillinger. Av professoratene gikk mer enn halvparten til Det his-
torisk-filosofiske fakultet, uten at det på noen måte var relatert til en tils-
varende vekst i studenttall. Hensynet til gymnasfagene var av overordnet
betydning. 538

537.V. Bjerknes, «I. Kulturpolitikk og arbeidsløshet, II. Forskningsalderen - 2 foredrag», Oslo 
1937, s. 13f.
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1905-reformen var en kulminasjon av av den lange rekke av utdanningsre-
former etter 1860 (med en opptakt i 1848): 1869, 1871, 1889 og 1896. Gymnas-
reformen av 1869 med realartium hadde åpnet for en bredere sosiale rekrut-
tering enn den eksklusive latinskole, med et innslag av studenter fra folkelige
samfunnslag med andre verdier av kulturell og økonomisk art. Arne Garborgs
universitetsroman  Bondestudentar (1883) tegnet denne nye konfliktlinje.
Reformene åpnet også for kvinnenes innmarsj, embetsstudiene fra 1884, med
den første kvinnelige realkandidat i 1890 (Marie Geelmuyden), den første
filologkandidat i 1894 (Clara Holst). Gymnasreformen i 1896 ga mulighet for
kvinner i embetsstillinger, med Mathilde Schjøtt som første embetskvinne i
skolen i 1906. Ved utgangen av 1910 hadde 66 kvinner tatt ebmetseksamen (10
filologer, 6 realister). 539 Først tre år deretter fikk kvinnene politisk stemmer-
ett. I begynnelsen var Universitetet.

Fremfor alt var 1905-reformen et tilsvar på universitetsnivå til gymnas-
reformen i 1896, basert på engelsk- og reallinjer som hovedlinjer. Den etab-
lerte språklig-historisk og matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen,
basert på bifagene, hvorav ett av bifagene ble utvidet til hovedfag med en viten-
skapelig avhandling (eller et vitenskapelig arbeid av annen art). Ved denne
embetseksamen fikk lektorene en akademisk status tilsvarende den de fikk
som gjennomførte embetsstudiene. Titlene «lektor» og «adjunkt» (basert på
cand.mag. med tre bifag) ble lovfestet i 1919.

Den lange strid om dannelsens form og innhold, som ble innledet tidlig på
1830-tallet i striden mellom Schweigaard og Stang, fikk sin avslutning ved
1905-loven. Det moderne linjedelte gymnas fikk sitt gjennomslag også ved
Universitetet. Universitetsreformen understøttet gymnasets rolle som forb-
eredelse til de høyere studier. Den nasjonaldemokratiske skolereform av 1896
etablerte norsk språk og litteratur som det almendannende nøkkelfag. Den
humanistisk-vitenskapelige fagkrets fikk stor plass i den nasjonaldemokrat-
iske dannelseskanon fra folkeskole via gymnas til universitet, understøttet av
prosessen i den politisk-kulturelle offentlighet, hvor unionsoppløsning og uni-
versitetsreform virket gjensidig forsterkende.

Den fordypning og konsentrasjon som hovedfaget innbød til, skulle gi de
fremtidige lektorer en tryggere forankring i Universitetet som forskningsinsti-
tusjon, og samtidig gi kvalifikasjoner til å undervise i det nye gymnas. Hoved-
faget var, het det i departementets argumentasjon, av «den største betydning,
ikke blot for universitetet og vort videnskabelige liv, men ogsaa for skolen.
Intet bidrager mer til at holde kraften og interessen oppe hos lærerstanden,
end at læreren har et fag, som han virkelig har studeret til bunds, og hvor han
derfor ikke blot flyder paa anden haands viden. Dette vil for ham være en
fornyelsens kilde, hvorfra nyt liv kan hentes, hvilket bedre end noget andet vil
hindre ham fra at synke ned i ren rutine.» 540 - 1905-reformen brakte krav også
av pedagogisk art: fakultetsvise studie- og undervisningsplaner. Pedagogisk
seminar ble opprettet fra 1908. Det var en etablert lærdomskultur som ble
modernisert og transformert. I det nasjonaldemokratiske dannelsesprosjektet
ble det pedagogiske fusjonert med det vitenskapelige - nok et kompromiss

538.Collett 1999, s. 119
539.H. Dahl, Lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo fra 1914 til i dag, Oslo 1964, s. 30f.
540.Hestmark 1999, s. 391
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mellom opplysningsrasjonalisme og romantikk, med «almendannelse» regula-
tiv idé. 541

Det var en parallell i gymnasets og universitetsstudienes faglige innhold
og oppbygning - bifaget var gymnasets videreføring på et høyere akademisk
nivå. Studiereformen av 1905 ble i hovedsak stående gjennom hele 1900-tallet.
Den nære forbindelse mellom gymnas og universitet kan illustreres ved opp-
byggingen av det nye universitetsmiljø i Bergen. Fra slutten av 30-tallet gikk
noen av byens fremste lektorer etter endt skoletid til Bergens Museum for å
holde sine bifagsforelesninger. To av lektorenene ved Bergen Katedralskole,
Harald Beyer og Johs. A. Dale, ble begge på begynnelsen av 1950-tallet profes-
sorer i litteraturhistorie, med forfatterskap som rommet vitenskapelige avhan-
dlinger, lærebøker for gymnaset og publikasjoner for almenheten. 542

Nå var det selvfølgelig ikke automatisk sammenfall mellom forsknings-
messige tyngdepunkt og skoleverkets behov. Loven om hovedfag ble i mel-
lomkrigstiden revidert slik at det ble mulig å ta hovedfag også i fag som ikke
var gymnasfag. Opprettelsen av magistergraden av 1921 var et bidrag til en
slik oppmykning. Magistergraden tok først og fremst sikte på ivareta den
vitenskapelige rekruttering til Universitetet, men den hadde også en videre
dannelseshorisont - den skulle fremme kulturvitenskapelig idealitet. Avhan-
dlingen var det sentrale i magistergraden. Den forutsatte en større faglig
bredde enn hovedfagsavhandlingen og en dypere inntrengen i ulike fagfelt.

Initiativet til å vitenskapeliggjøre embetsstudiene - til å sette standarder og
presisere vitenskapelighet - kom fra filologene. Poenget var ikke å utdanne
kandidatene til «virkelige videnskabsmænd», men i «den rette videnskabelige
metode», så som kildekritikk i historie og tekstkritikk i litteratur. På 1890-tal-
let var det fysikerne som gikk imot hovedfaget. Men etter hvert kom også real-
istene med, og den drivende kraft på det hold var også i denne sak Waldemar
Brøgger. 543

Lektorenes skjebne
Striden om lektorenes status begynte kort tid etter at hovedfaget var innført
og lektorene hadde fått sin status. 544 Det startet med lærerutdannelseskomi-
teen av 1913. Dens mandat var å skaffe flere lærere til «middelskolen» og
sørge for en mer enhetlig lærerstand. Mandatet var utformet av statsråd Løv-
land, en av venstrestatens lærerpolitikere. Løvlands ønske var at lærerskole-
kandidatene, eventuelt med noe tilleggsutdanning, skulle få enerett til still-
ingene i middelskolen. Universitetets representanter i komiteen var skeptiske
og hindret et opplegg etter Løvlands linje. Men det var begynnelsen til det som
i løpet av 1970-tallet skulle bli en kraftig underminering av lektor-posisjonen.

541.For en innsiktsfull fremstilling av den filologiske lærdomskultur, se Fredrik W. Thue, 
«Det humanistiske fagfeltets historie», i Universitetet i Bergens historie, bd. 2, Bergen 
1996, s. 465 ff.

542.Ibid., s. 465f.
543.Hestmark 1999, s. 386f f.
544.Til den historiske rekonstruksjon av lektorenes kamp, se Å.A. Seip, Lektorene. Profes-

jon, organisasjon og politikk 1890-1980, Oslo 1990. Avsnittet «Lektorenes skjebne» trek-
ker store veksler på Seips interessante studie.
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Tankegangen var denne: realiseringen av enhetsskoletanken forutsatte en
enhetslærerstand. Etter 1945 prøvde flere grupper å få andel i lektor-tittelen,
dens symbolverdi. I 1949 hadde Industridepartementet(!) gitt sjømanns-
skolene tillatelse til å ta i bruk lektor-tittelen. Norsk Lektorlag reagerte på at
lektor-tittelen «stadig utsettes for devaluering». Lektorlaget brakte i dette til-
felle saken inn for domstolene og fikk til sist Høyesteretts medhold mot
Industridepartementet. Hovedtrusselen kom fra andre lærergrupper i allianse
med politiske utdanningsstrateger, anført av Helge Sivertsen. Sivertsen ville
bryte ned de barrierer som ga «to ulike læraretatar skarpt skilde alt etter den
utdanninnsveg dei er komne». I 1959 uttalte Kirke- og utdanningsdepartemen-
tet at «utdanning fra andre institusjoner enn universitetene, for eksempel fra
lærerskole, spesiallærerskole, Lærerhøgskolen og andre høgre skoler, (kan)
være like verdifull del av lektor- og adjunktutdanningen som et universitets-
fag». En ville til livs de «skarpe skiller i utdanningen av ulike lærerkategorier».
Lektor-tittelen bygde på kompetansekrav fra universitetseksamener. Lek-
torene sammenlignet sin tittel med leger, advokater, prester o.a. Men politik-
erne ville ikke lytte til denne argumentasjonen. - Etter 1959 var ikke titlene lek-
tor og adjunkt lenger festet til universitetseksamener. Lektorlagets argumen-
tasjon hadde gjennom hele etterkrigstiden vært at tilknytningen til universitet-
seksamen var  standardsettende: Lektorenes kompetanse hadde sin garanti i
universitetets faglige standard. Den tradisjonelle lektorutdanningen ble deval-
uert, mens den tradisjonelle lærerutdanningen ble oppjustert.

I 1973 ble lærerskolene treårige med høyskolestatus. Det sentrale i lek-
torenes argumentasjon var ikke lenger henvisning til opprettholdelse av faglig
standard. I 1977 het det hos lektorene, også hos dem: «alle i skolen er lærere»,
«alle har pedagogisk utdanning, og alle underviser i teoretiske fag». «Aka-
demikeren var blitt en 'lærer' med 'pedagogisk utdanning'.» 545 I 1974 ble det
gjennomført en annen symbolsk endring med reelt omformende kraft: «gym-
naset» ble avløst av «den videregående skole».

Ungdomsskolen hadde åpnet en ny arena for lærerstanden i konkurranse
med den gamle lektorstand. Lektorenes kritiske synspunkter kunne avvises
som forsvar for snevre profesjonsinteresser overfor en ekspanderende sam-
funnsdemokratisering. Derved ble Norsk Lektorlag utdefinert som en sym-
bolsk representant for den foreldede embetsmannsstats eliteunivers. Men lek-
torstanden var ingenlunde en overlevning fra embetsmannsstaten - først og
fremst var den en representant for venstrestatens store reformative dannels-
eskoalisjon. Men resultatet ble at lærerne rykket frem og lektorene ned. Men
begge grupper ble i økende grad fremmedgjort fra sin felles identitetsstiftende
dannelsestradisjon.

Lærernes fremrykking var forbigående. Noen årtier senere oppdaget lær-
erstanden at dens oppgradering var av forbigående art; den var blitt nedregu-
lert. Den gamle middelstand er blitt «proletarisert», mens det gamle «proletar-
iat» er blitt middelstand - uten den gamle middelstands samfunnsvisjoner. - I
avviklingen av de systembærende dannelsestradisjoner spilte pedagogikken
en viktig rolle. Pedagogene ble brukt - og lot seg bruke, også de. Peda-
gogikken ble en legitimeringsvitenskap for det teknokratiske reformregime.

545.Ibid., s. 216
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Resultatet ser vi i dag: et skolesystem med diffus identitet, en lærerstand med
svak selvfølelse - og en pedagogisk vitenskap som søker å kompensere man-
gel på indre kjerne med ekspansjon utover i en uendelig rekke av bindestreks-
pedagogikker. Pedagogikken ble et viktig instrument i den kompetan-
seutviskende strategi - en disiplin med svak faglig identitet ble bekvem å gripe
til. Pedagogikken har vært et viktig styringsmedium, først i folkeskolen,
dernest i den høyere skolen og nå til sist også på universitetsnivå. Om ikke
universitetslærerne har annet felles, så skal de i det minste kompensatorisk
sikres en felles pedagogisk horisont gjennom de obligatoriske, universitets-
didaktiske grunnkurs.

8  - og den tredje

De nye samfunnsvitenskapene vokste ut av den gamle -rettsvitenskapen, vår
første samfunnsvitenskap. Tydeligere enn jussen la de seg på tvers av «de to
kulturer» - og dannet en tredje.

Den sosiologiske tenkemåte om individ og samfunn brøt frem i Europa og
Amerika mot slutten av 1800-tallet. I det norske system ble en tidlig konfron-
tert med det nye. Sigurd Ibsen brakte, eller rettere: søkte å bringe, den nye
tenkemåte til landet. Med sitt sosiologiske program utfordret han embets-
mannsstatens ideolgiske nøkkeldisipliner: sosialøkonomi, juss og filosofi.

Sosialøkonomien behandlet en viktig side ved det moderne samfunnsliv,
men Sigurd Ibsen advarte, allerede han, mot sosialøkonomenes grenseløse
selvbevissthet: «ivrige dyrkere af dette fag» ville gjøre sosialøkonomien «til ét
med samfundslæren overhodet». 546 Mest inngående tok han for seg retts-
vitenskapen, som den viktigste av de tradisjonelle samfunnsvitenskaper.
Rettssystemet var «samfundets benbygning», «men så lidt som man bliver
lægekyndig ved blot at gjøre sig bekjendt med det menneskelige skelet, ligeså
lidt kan man siges at være samfundskyndig, fordi om man har sat sig ind i
stats- og privatrettens regler og paragrafer, som jo, når alt kommer til alt, ikke
er andet end  former». Samfunnslivet har «blod og nerver, det lever og funktio-
nerer, voxer og aftager, sygner hen og friskner til». 547 Om samfunnslivet i
denne forstand ga rettsvitenskapen knapt noen innsikt.

Sigurd Ibsens kritikk av Universitetets manglende tidmessighet rammet
en større krets. Ved Universitetet ga en seg av med «mange ting mellom him-
mel og jord», en tolket «hieroglyfiske og hieratiske tegn og texter», det ble
undervist i «assyrisk og æthiopisk». Det var alt sammen prisverdig, men vel så
nyttig måtte det være å lære seg «tydningen ogsaa av  tidens tegn», de «lyslev-
ende kjendsgjeninger». Industrisamfunnet hadde satt «hævdvundne institu-
tioner» som familie, eiendom og stat under press - og debatt, påpekte den unge
Ibsen som et sosiologisk ekko av den gamle. Tidens begreper var «individual-
isme og kollektivisme», «kvindernes emancipation», «retten til arbejde» o.l.
Det var en oppgave for Universitetet å trenge inn i «dette tilsyneladende
kaos«: «at gruppere dets fænomener, skjelne dets hovedstrømninger, gjøre
sig rede for fremtoningernes aarsager og innbyrdes sammenhæng». «Der

546.S. Ibsen, «Samfundslære og retsvidenskab», foredrag (1896), s. 6.
547.Ibid., s. 5 f.
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foredrages retsvidenskab, der foredrages nationaløkonomi, statistik, ethik og
historie, og ubestridelig indeholder ethvert af disse fag dels væsentlige af sam-
fundslærens elementer, dels nyttige hjælpemidler til dens indgående studium.
Men nogen samfundslære udgjør de derfor på langt nær ikke.» 548

Ibsens sosiologiske utfordring gjaldt også filosofien. En «moderne sam-
funnslære», en «sociologi», skulle som universitetsdisiplin formidle ny
fagkunnskap, utdanne nye «fagmænd» - være en styringsvitenskap. Men frem-
for alt skulle den virke samfunnsdannende i en moderne forstand. Ibsen så i
sosiologien - denne «kronen» på alle samfunnsvitenskaper - det vitenskapelige
fundament i en ny dannelsesideologi «paa samfundets grund», «bindeleddet»
mellom alle fag: «maaske det endog turde hænde, at just samfundslæren med
tiden kunde blive, hvad filosofien alt mere og mere ophører at være». 549 Sig-
urd Ibsen ville slik tildele sosiologien en primær plass i moderne sam-
funnslære.

I 1895 hadde en gruppe intellektuelle med Ernst Sars i spissen foreslått at
det burde opprettes et ekstraordinært professorat i sosiologi ved et universitet
som ville være moderne, og det burde gå til Sigurd Ibsen. Det ble bestemt at
han skulle inviteres til å holde en serie prøveforlesninger. Resultatet ble at
Universitetet til sist gikk imot. De som førte an i avvisningen, var de fremste
ideologer for embetsmannsstatens kunnskapsregime: professorene T.H.
Aschehoug, M.J. Monrad og Bredo Morgenstierne, to jurister og én filosof. 550

De felte en nådeløs dom over sosiologien og dens representanter - det var
overhodet, som Monrad sa, noe visst smakløst over ordet «Sociologi». Faget
holdt ikke mål.

Resultatet ble at Norge ikke fikk den sosiologi vi kunne ha fått og avviste
den sosiolog vi allerede hadde - for annen gang. I 1869 nektet Stortinget å
fornye Eilert Sundts statsstipend for å studere «de lavere Klasser«; Sundt døde
som sogneprest i 1875. Frankrike fikk i 1887 sitt første professorat i sosiologi
og pedagogikk (Emile Durkheim), USA sitt første professorat i Chicago i
1893. Tyskland fikk ikke noe professorat i sosiologi før i 1924; Max Weber ble
professor i 1894 i sosialøkonomi, mens Georg Simmel måtte dra til Frankrike
for å bli professor (1914); Sverige fikk et professorat i sosialøkonomi og sosi-
ologi i 1903, men et eget sosiologiprofessorat kom først i 1947. Avvisningen av
Sigurd Ibsen gjorde at sosiologien ikke på mange tiår fikk det feste den kunne
ha fått som vitenskapelig disiplin i det norske system. I Norge fikk vi et profes-
sorat først i 1949 (Sverre Holm).

På 1930-tallet så en i norsk sammenheng fremveksten av et nytt
kunnskapsregime med et feste i den nye samfunnsvitenskapelige tenkemåte.
Det var en åpen kunnskapssituasjon, med en vedvarende søken etter nye
begreper, nye løsninger og nye arrangementer. Åpenheten hadde en dobbbel
grunn: en uferdig samfunnsvitenskap og en uferdig samfunnssituasjon, der
den gamle ordens sikkerhet var sviktende og den nye ennå ikke frembrakt.

Arbeiderpartistaten etter 1945 ble et politisk regime i samfunnsviten-
skapelig kledning: en ny statsform med en drastisk utvidet styringskapasitet,

548.Ibid., s. 5.
549.S. Ibsen, «Om samfundslære som fag ved vort universitet», i Nyt Tidsskrift 1895, s. 434 

f f.
550.A. Brodersen, Sosiologi som opplevelse, Oslo 1994, s . 31 ff.
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festet til nye eksperter og deres kunnskaper. Det ideologiske grunnlag ble
lagt i mellomkrigstiden, med 30-tallet som en intellektuell transformasjonspe-
riode. Et samfunn i oppbrudd frembrakte en ny diskurs som hadde sine bær-
ere. Med en faglig definisjonsmakt formulerte de temaer, problemer og konf-
likter. Temaer som en hadde arbeidet med siden venstrestatens første peri-
ode, fikk tydeligere form, en tydeligere samfunnsvitenskapelig form. De ble
benevnt, anerkjent og fortolket. Fagfolkene plasserte seg gjerne midt i sam-
funnsstriden med sine reformidéer. Deres idéer ble grepet av tidens beveg-
elser, og de fikk et grep om dem. Idéene ble profesjonalisert, og vi fikk etter
hvert også et «profesjokrati». 551

De svar vitenskapen ga, hadde gjerne karakter av statlig intervensjon
basert på vitenskapelig kunnskap. De forutsatte etableringen av et nytt appa-
rat som måtte bemannes av den nye fagekspertise for å sikre at det som gjort,
ble gjort i samsvar med den vitenskapelige kunnskap. Mellom ekspertmakt og
statsmakt var det gjensidig forsterkning. Den ekspanderende statsmakt fikk
et modernisert uttrykk ved gjennombruddet for den nye samfunnsvitenskape-
lige tenkemåte - den vitenskapelige reformisme i ny versjon.

Samfunnsvitenskapenes gjennombrudd var spaltet i to: på den ene side i
styringsvitenskap, bl.a. sosialøkonomi og pedagogikk, på den annen side i
opposisjonsvitenskap med basis i filosofi og sosiologi. Det var en splittet sam-
funnsvitenskapelig diskurs: i det ene tilfelle en reformteknokratisk styrings-
diskurs, der samfunnsvitenskapenes primære adressat var den regulerende
og intervenerende statsforvaltning; i det annet tilfelle en reformdemokratisk
dannelsesdiskurs, der samfunnsvitenskapenes primære adressat var den dis-
kuterende og aksjonerende offentlighet; i det ene tilfelle vitenskap og politikk
formidlet via offentlig administrasjon, i det annet vitenskap og politikk for-
midlet via offentlig kommunikasjon.

Styringsvitenskapene
Sosialøkonomene dannet den styringsvitenskapelige avantgarde. Universite-
tets Økonomiske Institutt var blitt opprettet i 1932 med midler fra Rockefeller
Foundation og Norsk Varekrigsforsikrings fond. Først etter 1945 kom institut-
tet inn på statsbudsjettet som «Sosialøkonomisk Institutt». Frem til da var det
et privatfinansiert «forskningslaboratorium» med det formål å etablere «an
intimate connection between economic theory and what actually occurs in
industry». 552 I sin tiltredelsesforelesning i 1932 hadde Ragnar Frisch signali-
sert sin store revisjon av sosialøkonomien: en sosial ingeniørvitenskap etter
naturvitenskapelige modeller.

Erik Brofoss, Gerhardsens finansminister fra 1945, åpnet politikernes dør
inn til Frisch's nye sosialøkonomi - og sosialøkonomenes dør inn i statsforval-
tningen. Via Brofoss ble Frisch's sosialøkonomi sosialdemokratiets fremste
styringsredskap, med nasjonalbudsjettet som den store strategiske innovas-
jon, utarbeidet av Frisch og hans unge sosialøkonomiske krets fra slutten 30-
tallet i Universitetets lokaler i Frederiks gate. Sosialøkonomene ble en stats-

551.Per Nyhus' term, jf. Nyhus, «Mot profesjokratiets diktatur?», i Tidsskrift for Den norske 
Lægeforening 1975, s. 1133 ff.

552.T. Bergh/T.J. Hanisch, Vitenskap og politikk, Oslo 1984, s. 150.
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bærende elite hvis tenkemåte ble hegemonisk. Det er ikke lett å si om den sos-
ialøkonomiske eliten var den politiske elitens redskap eller omvendt. En
hjørnestein i det sosialdemokratiske kunnskapsregime var det institusjonelle
«jerntriangelet» som ble innstiftet mellom Sosialøkonomisk Institutt, Finans-
departementet og Statistisk Sentralbyrå.

Petter Jacob Bjerve, som hadde hørt til det første kullet av nye sos-
ialøkonomer i 1939 og ble en av de viktige mellom-menn mellom Frisch og
Brofoss, minnet i 1966, året etter at Gerhardsen hadde mistet regjeringsmak-
ten, om at det hadde vært Frisch's program å utdanne nasjonaløkonomiske
ingeniører for styringseliten: «Det tok lang tid før ingeniørane vann tillit hos
sine oppdragsgjevarar. Vi sosialøkonomar må rekne med minst like lang tid til
å vinne tilsvarande tillit hos våre». Bjerve måtte innrømme at vi «enno ikkje
har nokon stand av 'nasjonaløkonomiske ingeniørar'». 553 Sosialøkonomene
forvaltet en eksklusiv kunnskap om samfunnslivets styrende mekanismer,
basert på Frisch's økonomiske teorier. Med de elektroniske datamaskiner
hadde en dessuten fått et teknisk apparat til å realisere drømmen om en
«økonomisk ingeniørvitskap». 554 Også professor Leif Johansen, ved siden av
Trygve Haavelmo, den fremste av Frisch's elever, festet sin lit til datamaski-
nene. Men han så ikke fullt så optimistisk på drømmens mulige realisering i
velferdskapitalismen - det var først i sosialismens planorganiserte system at
sosialøkonomen ville komme helt til sin rett og «play the role as a 'social engi-
neer'». 555

Til arbeiderpartistatens vitenskapelige styringsideologi hørte også peda-
gogikken. Pedagogisk forskningsinstitutt var blitt opprettet ved Universitetet
i 1937. I 30-årene var det slått til lyd for psykologisk-pedagogisk forsøksdrift
etter parallell med «de beste driftsmåter og driftsmidler i jordbruk og indus-
tri». Gjennom psykometrien - en slags parallell til sosialøkonomenes
økonometri - søkte en, anført av Johs. Sandven, professor fra 1950, å utvikle en
vitenskapelig testpsykologi som kunne måle objektivt elevenes generelle
egnethet. Den psykologisk innstilte pedagogikken hadde som ambisjon å gi
oppdragelsen et nytt vitenskapelig fundament. I fremtidens samfunn skulle
ikke elevenes skjebne besegles ut fra sosiale forhold - de skulle sorteres ut fra
vitenskapens objektive kriterier om egnethet. Sandvens verden var enkel og
oversiktlig: på den ene side testpsykologiens vitenskapelige saklighet, på den
annen alt det andre - det professor Sandven kalte «svartemagi».

I det politiske sentrum satt Helge Sivertsen og styrte skolepolitikken - uan-
sett om han var statssekretær, skolesjef i Oslo eller statsråd. Fra midten av 50-
tallet fikk Sivertsen sitt Forsøksråd for skoleverket som ble det viktigste
reformteknokratiske organ for etableringen av arbeiderpartistaten som
skolestat. De institusjonelle bånd var ikke så tette på det pedagogiske felt som
på det sosialøkonomiske mellom de politiske og de vitenskapelige aktører.
Blindern-pedagogene kunne nok ønsket seg en mer direkte innflytelse over
Forsøksrådets virksomhet enn de fikk. Reformteknokratene ville styre selv,

553.P.J. Bjerve, «Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk», i Statsøkonomisk 
Tidsskrift 1/1966, s. 1 f.

554.Ibid., s. 17 f.
555.L. Johansen, «Marxism and Mathematical Economics», i Monthly Review 1/1963, s. 514.
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men med den legitimitet den pedagogiske vitenskap ga og i det utvalg de fant
formålstjenlig. Pedagogene ble styringselitens redskap.

Moralvitenskapene
Det var i den første etterkrigsfasen noen som håpet på at også sosiologien
skulle utvikles til en styringsvitenskap. En av dem var Paul Lazarsfeld, en av
de store i tidens samfunnsforskning. Lazarsfeld ble hentet til Oslo fra Colum-
bia-universitetet i New York for å være fødselshjelper for den nye sosiologien,
en statistisk basert styringsvitenskap etter mønster av sosialøkonomien. Laz-
arsfeld doserte en sosiologi som ut fra innsikt i sosial lovmessighet kunne
forutsi fremtidig atferd og derved bidra til å kontrollere samfunnsfenomene.
Få dager før Lazarsfeld forlot Norge, bekjentgjorde han via Dagbladet at høs-
tens amerikanske valg egentlig var «unødvendig«: «Vi kan lese av kurver og
tabeller at republikanerne vil seire.» Få dager senere var demokraten Harry
Truman valgt. 556 - Lazarsfeld vendte tilbake til Amerika med uforrettet sak,
men tiden skulle komme også for den Lazarsfeld'ske styringssosiologi, 25 år
senere - med Gudmund Hernes - da var arbeiderpartistaten på hell også som
kunnskapsregime. Men amerikalinjen i norsk samfunnsforskning var åpnet.
Unge samfunnsforskere og filosofer fikk Amerika-stipend, og amerikanske
gjesteprofessorer ble hentet til Oslo. Det var en omfattende intellektuell Mar-
shall-hjelp til norsk samfunnsforskning i Gerhardsens epoke. Det var imid-
lertid en litt egenartet Marshall-hjelp: Det vokste frem en ny intellektuell ven-
streopposisjon, finansiert med amerikansk kapital.

Sosiologien fikk sitt institusjonelle sentrum ved Institutt for samfunnsfor-
skning, opprettet i 1950. Den intellektuelle mentor var Arne Næss, professor i
filosofi fra 1939. Arne Næss fikk en intellektuell betydning i flere henseender.
Han ga retning til norsk sosiologi og samfunnsforskning i dens første grunn-
leggende fase; han reformulerte det demokratiske dannelsesprosjekt, og han
ble intellektuelt produktiv ved den kritikk han fremprovoserte.

Tre sentrale navn i kretsen rundt Arne Næss var Vilhelm Aubert, Stein
Rokkan og Johan Galtung som ble grunnleggende for hver sine retninger av
samfunnsforskningen: Aubert kom fra jussen og gikk over i sosiologien; Rok-
kan kom fra fransk-filologien og ble en forgrunnsskikkelse i moderne stats-
vitenskap; Galtung kom fra matematikken og grunnla fredsforskningen. 557 I
denne samfunnsvitenskapen søkte en ofte å anlegge et perspektiv på samfun-
net fra de styrtes posisjon, gjerne de avvikende, de ressurssvake, de som var
tapere i forhold til moderniseringens hovedstrøm. Denne opposisjonelle sam-
funnsforskning fikk sin kulminasjon i den nye kvinneforskningen, hvor det
norske miljø hørte til den internasjonale avantgarde: Harriet Holter, Tove
Stang Dahl, Helga Hernes m.fl. Kvinneforskningens perspektiv var i mye det
klassisk sosiologiske: samfunnet som et normativt erfaringsfellesskap - ikke
bare som et styringsfelt eller en markedsarena. - For Universitetet i Tromsø,
opprettet i 1968, fikk samfunnsvitenskapene en identitetsdannende betydning.
Alle samfunnsfagene ble samlet i et Institutt for samfunnsvitenskap. I dette
instituttet inngikk også historie og filosofi, de to fagene som hadde gitt navn

556.Slagstad 1998, s. 373
557.F.W.Thue, Empirisme og demokrati, Oslo 1997
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til det tradisjonelle historisk-filosofisk fakultet. Samfunnsvitenskapen satte
også et preg på medisin-studiet, idet fagområdet medisin ble delt i tre institutt,
hvorav det ene var Institutt for samfunnsmedisin. Professoratet i medisinsk
sosiologi var opprinnelig tenkt integrert i medisinerutdanningen. Men Yngvar
Løchen, som fikk professoratet og hadde tilhørt den sosiologiske gründer-
generasjon ved Institutt for samfunnsforskning, avviste en slik ordning som
potensielt konfliktskapende; medisinernes forventninger om å være til nytte i
legeutdanningen ville komme i konflikt med Løchens ønske om en kritisk sos-
iologi. 558

Det egenartede ved den samfunnsvitenskapelige kunnskapsform ble tem-
atisert i norsk sosiologi og filosofi. For i samfunnsvitenskapene er en ikke, slik
styringsvitenskapene modellert etter naturvitenskapene misvisende forutset-
ter, bare «tilskuer», men også «deltaker», slik Hans Skjervheim formulerte det
i sitt skjellsettende essay «Deltakar og tilskodar» (1957). Samfunnsvitenskap-
ene er samfunnets refleksjon over seg selv og sin utvikling på vitenskapelig
nivå. De uttrykker samfunnets «tiltagende gjennomreflekterthet». 559 Inspir-
ert av Skjervheim tematiserte Dag Østerberg allerede i sine første sosiolo-
giske undersøkelser tidlig på 1960-tallet dette refleksive momentet: den gjen-
sidige vekselvirkning mellom samfunnsvitenskap og samfunn. Samfunns-
vitenskapene vokste frem som et ledd i samfunnets selvrefleksjon via det
vitenskapelige medium. Den sosiale selvrefleksjon kunne gi så vel sty-
ringskunnskap som dannelseskunnskap. Samfunnsmedlemmenes selv-
forståelse - styrende eller styrte - endres gjennom ny samfunnsvitenskapelig
kunnskap. «Økonomisk vekst» er slik en term som kan dateres - til sos-
ialøkonomenes gjennomslag etter 1945, og siden er blitt nærmest et evig
begrep i samfunnsdebatten. Ved å historisere de vitenskapelige begreper kan
en i større grad bli klar over dem som historiske produkt og derved vise deres
mulige foranderlige karakter. Den endrede selvforståelse kan i sin tur igjen bli
gjenstand for samfunnsvitenskapelig analyse - og føre til ny politisk handling,
begrunnet i en bedre teori, osv. Denne refleksiviteten ved det moderne sam-
funn viser til at tradisjonene har mistet mye av sin umiddelbart handlingsan-
visende funksjon. Tradisjonene forsvinner ikke, men de må rekonstrueres og
legitimeres på nytt i lys av våre kunnskaper.

Ved å gripe tilbake til de sosiologiske klassikere omkring 1900, først og
fremst Emile Durkheim, minnet Østerberg om at samfunnsvitenskapene var
moraldannende vitenskaper. Denne innsikten i modernitet, refleksivitet og
moralitet, som altså ble formulert i norsk sammenheng allerede på 1950- og
60-tallet, ble tyve-tredve år senere et hovedtema hos den engelske sosiologen
Anthony Giddens - hans teori om «refleksiv modernisering» gjorde ham til en
internasjonal in-figur. Giddens' term «The Third Way» var også den lånegods
fra det norske system på 60-tallet. 560

558.N. Fulsås, Universitetet i Tromsø 25 år, Tromsø 1993, s. 190 f.
559.D. Østerberg, «Metasosiologisk essay» (1963), i D. Østerberg, Fortolkende sosiologi I, 

Oslo 1993, s. 56.
560.Se A. Giddens, Modernitetens konsekvenser, Oslo 1997 (utgitt på engelsk i 1990). A. 

Giddens, The Third Way, London 1998 (norsk utgave, Den tredje vei, Pax 1999). Jf. 
Skjervheims essay «Sosiologien som vitskap: positiv eller kritisk disiplin?», i H. 
Skjervheim, Vitskapen om mennesket og den filosofiske refleksjon, Oslo 1964.
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De gamle samfunnsvitere, som Schweigaard og Stang, hadde en beviss-
thet om at de ikke bare bedrev styringsvitenskap, men også moralvitenskap.
Det karakteristiske for denne første samfunnsvitenskap i norsk kledning var
den egenartede forening av styringskunnskap og dannelseslære. Sty-
ringseliten visste at den også var en dannelseselite, først og fremst det. Profes-
sor T.H. Aschehoug var blant dem som i sin alderdom ikke ville gi slipp på
denne innsikten, stilt overfor den nye tids vitenskapelighet. Aschehoug stilte
seg i 1903 i diskusjonen om revisjonen av Anneneksamen uforstående til de
nye «Forberedende prøver», hvor etikken var forsvunnet ut av filosofien. En
filosofi uten etikk var for ham uten vesentlig interesse, likeledes en sos-
ialøkonomi uten etikk. 561 Juss som sosialøkonomi hørte for Aschehoug i tråd
med 1800-tallets tradisjon til «de moralske vitenskaper» - vitenskaper om sam-
funnets dannelse av normer og verdier. Samfunnsvitenskapene er samfunnets
speil - de er samfunnets selverkjennelse i vitenskapelig disiplinert form. 562

Kommunikativ dannelse
Anathon Aall hadde på 1930-tallet - han var på den tid landets eneste professor
i filosofi - foreslått at filosofi burde sløyfes fra Forberedende prøver. I stedet
ville Aall ha en obligatorisk innføring i samfunnsvitenskapelige fag, supplert
med naturvitenskapelige fag (fysikk eller biologi) for dem uten realartium.
Pensum burde kun omfatte «det som har fruktbar sammenheng med det lev-
ende liv og med de naturlige vilkår for den oppvoksende slekt». 563 Aall tenkte
i takt med sin tid: filosofiens klassiske dannelseshorisont var foreldet - tiden
var kommet for den nye vitenskap, fortrinnsvis av naturvitenskapelig art. Nå
vant ikke filosofi-professoren frem med forslaget om filosofiens avskaffelse,
heller ikke til Forberedende prøver.

Umiddelbart etter at han var tilsatt som professor i filosofi i 1939, gikk
Arne Næss i gang med å forberede en radikal reform av Forberedende prøver.
Næss ville reformulere det humanistiske dannelsesprosjekt ut fra samfunns-
vitenskapelige forutsetninger: som et demokratisk-kommunikativt dannelse-
sprosjekt. Hovedelementet i dette dannelsesprosjektet var saklighetslæren,
som Næss fremla i  En del elementære logiske emner, denne norske klassiker
som utkom i stensilutgave første gang i 1941 og senere i utallige nye opplag
og utgaver.

Saklighetslæren var en logisk-etisk kommunikasjonslære. Saklighets-
normene hører til «den vitenskapelige metodes mest grunnleggende og minst
omstridte normer», 564 med gyldighet for enhver avideologisert, rasjonell
meningsutveksling i vitenskapelig som i politisk kontekst. De normer som
former det vitenskapelige univers, skal virke pregende, sakliggjørende, også
på det politiske. Det viktige ved vitenskapen er ikke det ene objektivt sanne
synspunkt, men den systematiske tvil, det midlertidige ved enhver kunnskap,
dens korrigerbarhet gjennom debatt. Gjennom oppøvelsen i  pro-et-contra-
logikken kunne en lære seg at demokratiets mål ikke bare er å oppnå enighet,

561.Hestmark 1999, s. 393f.
562.F.Sejersted, «Samfunnsanalyse og moral», i Nytt Norsk Tidsskrift 3/1989, s. 229
563.T.Rørvik, «Fra 'anneneksamen' til forberedende prøve'$168- examen philosophicums his-

torie (1675-1983), ms. Universitetet i Oslo 1997, s. 86
564.Ibid., s. 106.
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men også det å kunne leve med uenighet. Det er det antidogmatiske spør-
rende ved vitenskapen som rykker den nær det demokratiske.

Hos Næss lå det en besinnelse på den vitenskapelige kunnskapstilegnelse,
på dens normer og forutsetninger. Den vitenskapelig institusjonaliserte
kunnskapstilegnelse skal foregå i samsvar med bestemte rasjonalitets- eller
saklighetsnormer, som viser til at vitenskapen, uansett fagdisiplin, er basert på
et normativt fellesskap. Til grunn for all vitenskap - enten det er teologi,
filologi, fysikk, sosiologi eller bedriftsøkonomi, også det - ligger noen konstitu-
erende normer som gjør vitenskap til vitenskap. Vitenskapen er  intersubjektiv:
den gjør krav på almen gyldighet; den er  uavhengig: den skal ikke tjene særin-
teresser; den er  argumentativ: den oppdrar til systematisk skepsis mot ved-
tatte sannheter og forførende ideologier; den er  kollektiv: dens resultater til-
hører alle. 565

Nå har vitenskapssosiologien dokumentert det som også er observert av
flere, nemlig at i virkelighetens verden blir dette idealet pervertert. Men det
er i og for seg intet argument mot idealet, men mot perverteringen, for uten
idealet ingen registrering av perverteringen som pervertering. Vitenskapen er
i seg selv normativ idet den tar parti for den vitenskapelige rasjonalitet. - Dette
normative syn på vitenskapen er dypt liberalt - det uttrykker vitenskapens lib-
erale kollektivisme. Vitenskapen er ifølge sin idé et fellesskap begrunnet i
autonomi; forvaltningen av denne autonomi forutsetter også institusjonell
autonomi. Universitetet er  den liberale kollektivismes hovedhus. Dette hus er
bygget på tanken om vitenskapens enhet, dens normative enhet. Denne tanke
må ikke forveksles med positivismens enhetsvitenskap - den ville redusere
vitenskapens hus til ett rom.

Dette vitenskapssyn fremhever vitenskapens nærhet til det liberale
demokrati. Disse to normsystemer - det vitenskapelige og det demokratiske -
forutsetter og forsterker hinannen. Det parallelle gjennombrudd i det norske
system - Universitetet i 1811 og det rettsstatlige demokrati i 1814 - gir en sjel-
dent markant aksentuering av denne indre sammenheng. Som liberale insti-
tusjoner er så vel vitenskapen som demokratiet knyttet til begrepet om den
kritiske rasjonalitet - og det åpne system. Ingen gruppe eller klasse skal ha en
privilegert adgang til vitenskapens eller demokratiets hus. I det ene tilfelle
anses det som gyldig som holder ifølge kritisk og åpen analyse, uansett
opphavsperson, i det annet det som flertallet og dets representanter bestem-
mer etter en kritisk og åpen diskusjon.

Næss' lære om en demokratisk-kommunikativ saklighet reflekterte denne
forbindelsen mellom vitenskapelig og demokratisk rasjonalitet. Næss trakk
linjen fra det pro-moderne, via det pro-vitenskapelige til det pro-demokratiske.
Ved denne forestilling om den moderne vitenskap som et demokratisk
prosjekt kunne den vitenskapelige rasjonalitet være mønsterdannende for den
politiske rasjonalitet: de vitenskapelige saklighetsnormer skulle virke for-
mende på den politiske diskurs og dens normer. Perspektivet var befesting av

565.Formuleringen av vitenskapens normsystem fusjonerer Arne Næss og Robert Merton. 
Det går en linje fra Næss' første innføringer i «Logikk og metodelære» til rekken av lære-
bøker i «Vitenskap og rasjonalitet» o. l. ved Examen philosophicum i senere år. Se for 
øvrig for en innsiktsfull diskusjon, N. Roll-Hansen, «Ønsketenkning eller vitenskap?», i 
Nytt Norsk Tidsskrift 2/1987,  s. 15 ff.
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det politiske demokrati gjennom den vitenskapelige saklighetskultur. Næss'
ville ikke med sin saklighetslære legitimere en vitenskapelig spesialistko-
mpetanse, snarere var hans mål i en kontekst med stadig flere «profesjonelle»
å styrke den demokratiske generalistkompetanse. I Næss' versjon ble sak-
lighetsideologien basis for et kommunikasjonsdemokratisk dannelse-
sprosjekt - og ikke et teknokratisk styringsprosjekt. 566

Næss' dannelsesprosjekt fikk paradoksalt nok sin mest betydningsfulle
fortsettelse i verket til hans viktigste opponent, Hans Skjervheim. I seg selv
sier det noe om kvaliteten i det pluralistiske regime som ble skapt under
Næss: et egenartet filosofisk miljø i brytningen mellom det anglo-amerikanske
og det kontinentale, slik det også er dokumentert i trebindsverket om  Vestens
tenkere (1962), som ble redigert av Eiliv Skard og A.H. Winsnes, to av Næss'
verdikonservative opponenter. Til deres verk bidro også Arne Næss. Derved
dokumenteres noe egenartet, skjerpende spenningsfylt ved det norske sys-
tem, sammenholdt med for eksempel det svenske, også i filosofisk henseende.

I Sverige ble Bostrøms knugende idealisme på 1900-tallet avløst av Häger-
ström og Uppsala-skolens etter hvert like knugende verdinihilisme. På 1800-
tallet var det i den norske embetsmannseliten en vedvarende, artikulert spen-
ning mellom nyttetenkning, representert ved Schweigaard, og tysk idealisme,
representert ved Monrad. Striden mellom Næss og hans kritikere fortsatte i
denne tradisjon, til dels til betydelig forvirring for Næss' svenske kolleger. Sty-
ringsiveren var langt heftigere i det svenske system, også i filosofien. Det
hører med til denne historien at svenskene i sin effektiviseringsiver avskaffet
sin Examen philosophicum allerede i 1902. Danskene holdt på sin ordning
atskillig lengre, til tidlig på 1960-tallet. I Norge har vi derimot, enn så lenge,
sett en verdi i å bevare denne dannelsestradisjon - til tross for at den ikke er
internasjonalt «kompatibel». Næss' fornyelse av Forberedende prøver (eller
Examen philosophicum) var et avgjørende bidrag til å sikre dette akademiske
dannelsesprosjekt som, om enn i varierende drakt, har vært en vedvarende del
av det norske universitet siden 1813.

Næss søkte med sitt prosjekt å gi en tidsmessig formulering av det roman-
tiske, identitetsdannende motiv, som har virket så formende på det norske
system: en vitenskapelig oppdragelse til demokratisk samfunnsånd i en kon-
tekst da det tradisjonelle dannelsesrepertoar hadde mistet noe av sin for-
mende kraft.

Men det var en tvetydighet ved Næss' filosofi som var foranledning for
Skjervheims kritikk. Næss' kommunikative dannelsesprosjekt ble rammet inn
av en fremmedgjørende ideologi med sterke positivistiske islett. Skjervheim
grep fatt i denne tvetydigheten, bl.a ved å ta opp igjen den filosofiske tråden
fra Monrad og hans vitenskapskritikk. Det er noe paradoksalt i dette - i
nynorsk-mannen Skjervheims tilknytning til Monrad, for ifølge Monrad var
det kun «en ringe kreds af stoffer og former, der egner sig til at behandle i
dette sprog» - landsmålet - uten tilknytning til det almengyldige, innelukket i
umiddelbarhetens lokale provins, en blandingens bastard av «natur i slet for-
stand ): raahed - og kunst i slet forstand ): kunstleri». 567 - Det var en historiens
ironi i dette at det var Skjervheim som skulle bli den som tok opp den dialek-

566.Thue 1997, s. 125 ff.
567.Sit. e. I. Stegane, Det nynorske skriftlivet, Oslo 1987, s. 56.
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tiske tråd fra Monrad, han som skrev det landsmål han hadde lært seg ved
Voss landsgymnas, en av folkedannelsens høyborger.

Den norske vitenskapsteoretiske kontrovers var i internasjonal kontekst
en avantgardistisk debatt. Også Tyskland hadde på 1960-tallet sin «positivis-
mestrid», innledet av Popper og Adorno. Men den norske strid, som til dels
utspilte seg forut for den tyske, hadde større ikke-faglig betydning enn den
tyske fordi positivismen i større grad i det norske system var en del av syste-
mets ideologi.

Positivismetriden gjaldt samfunnsfagenes vitenskapelige selvforståelse,
situert i brytningen mellom styring og dannelse. Samfunnsvitenskapene leg-
ger seg på tvers av de to kulturer: De er som humaniora subjektivt menings-
fortolkende, og de er som naturvitenskapene objektivt årsaksforklarende. De
er som samfunnets vitenskapelige selvrefleksjon bidrag til den kritiske men-
ingsdannelse i det offentlige rom, og de er som sosial ingeniørvitenskap poli-
tiske styringsinstrument. Denne egenartede dobbelthet forsvant i en positivis-
tisk forestillingsmåte som vil modellere samfunnsvitenskapene etter natur-
vitenskapene. Denne positivismen beror på det Hans Skjervheim kalte «det
instrumentalistiske mistaket», reduksjonen av samfunnspraksis til teknikk.

Blant samfunnsvitenskapene var det i første rekke pedagogikken
Skjervheim var opptatt å sikre en tryggere og mer reflektert identitet enn den
Sandvens styringspedagogikk hadde hatt å tilby. Perspektivet var å reetablere
pedagogikken i etikken - i stedet for i psykometrien. Riktig forstått var peda-
gogikken en dannelsesvitenskap. I opposisjon til den profesjonelle styringspa-
ternalisme fremholdt Skjervheim borgernes etiske refleksjon som samfunnets
basis. Det er forskjell på å regne  med andre og  regne med andre, fremholdt
Skjervheim i et av sine første filosofiske innlegg: «I det første tilfelle så byggjer
det på tillit til andre, i siste tilfelle på tillit til mi eiga rekne-evne og min eigen
kunnskap.» Det er viktig «at vi ikkje har så stor tillit til kva vitskapen om men-
nesket kan gjera, at vi heilt missar tillita til kvarandre». 568 Skjervheim førte
inn igjen i vitenskapens hus noen av de subjektive elementer positivismen
hadde prøvd å utdrive. For Skjervheim var det et viktig siktepunkt derved å gi
det demokratiske lekmannsskjønnet en filosofisk legitimitet. Et annet sik-
tepunkt var å bidra til

samfunnsvitenskapenes selvforståelse - praksisvitenskapenes selvrefle-
ksjon som moraldannende disipliner. Derved ga Skjervheim retning til ele-
menter i et nytt kunnskapsregime, hvis formasjoner fortsatt er uklare.

9  Hernes revisited

Hadde 1950- og 60-tallet vært den store tid for sosialøkonomiske og til dels
pedagogiske reformteknokrater, ble 1970-tallet gjennombruddet for stats-
vitenskap og sosiologi. Reformteknokratiet fikk et utvidet repertoar. Sam-
funnsvitenskapelige begreper og kunnskapsformer fløt inn i den administra-
tive og politiske hverdag. Oppbruddet fra arbeiderpatistaten førte de sam-
funnsvitenskapelige gjennombryterne inn i forvaltningsposisjoner som brakte

568.«Tillit til vitskapen og tillit til mennesket», i  Minervas kvartalsskrift 3/1959, gjengitt i H. 
Skjervheim, Filosofi og dømmekraft, Oslo 1991, s. 143 f.
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den sosialdemokratiske styringsarven over til nye samfunnsfelt. Mens det
økonomiske felt ble deregulert, ble det kulturelle felt reregulert.

Komitéenes tid
Den nye reformteknokratiske vending ble innledet ved inngangen til 1960-tal-
let av sosialøkonomene selv.  Kleppe-komitéen (1960-61) - i realiteten Per
Kleppe og hans sekretær Kjell Eide, begge sosialøkonomer av Frisch's skole
- utredet behovet for videre utbygging av universitet og høyskole. For første
gang ble sosialøkonomien tatt i bruk i en bredere utredning av utdannings-
feltet i det norske system. Kjell Eide hadde allerede tidlig på 1950-tallet lansert
et nytt syn på utdanningens politiske økonomi: utdanning ikke som utgift, men
som investering. Eide var på den tiden en avvikende ånd i det norske sos-
ialøkonomiske miljø, men den sosialøkonomiske skepsis ble gradvis overvun-
net. 569 Kleppe-komitéen la grunnlaget for en storstilt utbygging av det som på
1960-tallet ble kalt «postgymnasial utdanning», fra 1970-tallet «høyere utdan-
ning» (etter det engelske «higher education»).

I 1965 ble  Ottosen-komitéen oppnevnt, og dens fem delinnstillinger (1966-
1970) foreslo en rekke reformer for det «postgymnasiale» utdanningssystem.
Dens perspektiv var enhet og differensiering. Den foreslo en rasjonalisering
og effektivisering av universitetsstudiene: kortere, mer yrkesrettede studier
som alternativ til de lange embetsstudier. Dette reformprosjektet strandet - i
første omgang. I stedet for Ottosen-komitéens reformer kom studentopprøret:
Ottosen-komitéen ble studentopprørets lokale foranledning og skyteskive.
Ikke minst må nok komitéens leder, Kristian Ottosen (for øvrig også medlem
av Kleppe-komitéen), ha opplevd studentenes kritikk som paradoksal, idet det
var han som i de forutgående to tiår hadde bygget opp og ledet Studentsam-
skipnaden i Oslo, studentenes egen velferdsorganisasjon.

Den som innledet kritikken av Ottosen-komitéens reformforslag, var Hans
Skjervheim. Han så Ottosenkomitéen i et positivismekritiske perspektiv: Den
var en reformteknokratisk forlengelse av den positivistiske styringsvitenskap
- universitetsreform som tvangstrøye. Universitetet var ikke en studentfab-
rikk, som kunne strømlinjeformes etter næringslivets imperativ - det skulle
også være en dannelsesarena for kritikk og refleksjon. Med Skjervheim ble
det Humboldt'ske dannelsesperspektiv gjeninnført i den norske universitets-
debatt i en brytning med Næss' logisk-etiske dannelseslære og Frankfurter-
skolens samfunnskritikk. Utdanningsreformatorene var fanget av det ene
motiv - den instrumentelle samfunnsnytte - og hadde mistet blikket for det
annet - den kommunikative samfunnsdannelse.

Konteksten for Ottosen-komitéen var 1960-tallets utdanningseksplosjon.
På den ene side utfordret masseutdanningen de tradisjonelle akademiske
institusjoner, hvis identitet var knyttet til elite-utdanning. På den annen side
ble hele utdanningsfeltet i økende grad sett på som en del av den

569.A. Forland, «Universitetet i Bergens historie 1946-1996», i Universitetet i Bergens histo-
rie, bd. 1, Bergen 1996, s . 328ff. Se for øvrig Kjell Eides interessante refleksjoner i tilbake-
blikk i Vitenskapeliggjøring av politikk, Oslo 1995 og Hvor kommer utdanningspolitikken 
fra?, Oslo 1999. - Om de ulike utredningskomitéene, se H. Skoie, «Offentlig politikk for 
universiteter og høyskoler 1945-1988 - hovedtrekk», vedlegg til «Med viten og vilje» 
(NOU 1988:28),  s. 233ff.
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velferdsstatlige samfunnsøkonomi med krav om statlig styring og regulering.
Utredningskomitéenes oppgave har siden den gang vært å løse sirkelens
kvadratur på det høyere utdanningsfelt: Hvordan sikre økonomisk vekst gjen-
nom offentlig styring av institusjoner hvis identitet forutsetter akademisk fri-
het?

Et av Ottosen-komitéens reformforslag var opprettelsen av distrikt-
shøyskoler som et regionalpolitisk virkemiddel: en yrkesutdanning med nær
tilknytning til lokale forhold. Samtidig ville en demme opp i første rekke for
Rogalands-lobbyistene som ville ha et femte universitet i Stavanger-regionen.

I kjølvannet av Ottosen-komitéen og studentopprøret - her ble de stri-
dende parter omforent - ble det gjennomført en demokratisering av universitet
og høyskole. En overførte det presentative demokratis ordninger til de akade-
miske institusjoner: Professorveldet ble avløst av partsrepresentasjon for
ansatte og studenter i de besluttende organ. Resultatet ble en demokratisk-
korporativ styringsstruktur, der administrative og organisatoriske apparater
fikk økt innflytelse i forhold til de akademiske representanter.

Hernes-komitéen (1987-88) hadde som mandat å utrede mål, organisering
og prioritering av høyere utdanning og forskning frem mot år 2000-2010.
Leder for komitéen var Gudmund Hernes, som hadde stått i spissen for den
maktutredning regjeringen Bratteli hadde nedsatt i 1972. Gjennom Mak-
tutredningen utviklet Hernes sitt særpregede bidrag til norsk sosiologi: dens
omforming til en styringsvitenskap etter sosialøkonomisk forbilde, i en viss
forstand i tradisjonen fra Lazarsfeld. I Hernes-komitéens innstilling, «Med
viten og vilje» (1988), var sentrale deler av Hernes' maktutredning omformet
til utdanningsstrategisk analyse. Innstillingen la i realiteten den ideologiske
plattform for et ambisiøst reformprogram for hele det norske utdanningssys-
tem fra topp til bunn. Dette arbeidet ble satt i gang umiddelbart etter at Hernes
i 1990 hadde overtatt som statsråd for Kirke-, undervisnings- og forskningsde-
partementet i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

Hernes som vendepunkt
Gjennom arbeiderpartistatens epoke hadde utdanningspolitikken vært en del
av velferdsstatsprosjektet. Ved å ekspandere enhetsskolen «nedenfra og opp»
skulle utdanningsinstitusjonene fungere som likhetsskapende instrumenter.
Utdanningspolitikken var langt på vei styrt av velferdsstatens fordringer. Opp-
justeringen av de ulike profesjonsutdanningene til høyskoler på 70-tallet
imøtekom ønsket fra mange hel- og halvprofesjoner om oppgradering av egen
status. Hernes' samling av alle de regionale høyskoler (98) til ett system av
statlige høyskoler (26) var i én forstand en kulminasjon av velferdsstatens
utdanningssystem. Det samme kan sies om Reform 94, Hernes' reform av den
videregående skole.

Men med Hernes kom det inn en ny dimensjon i forhold til de forutgående
sosialdemokratiske utdanningskomitéer: Universitetene ble rykket løs fra
velferdsstatsprosjektet og den sosialdemokratiske kamp mot «elfenbenstår-
net». Velferdsstatsprosjektets perspektiv «nedenfra og opp» ble utfylt med det
alternative «ovenfra og ned». Hernes tok parti for universitetene som akade-
miske kunnskapsinstitusjoner - som læresteder. De norske universiteter var
«middelmådige», hevdet Hernes med Harvard som målestokk. 570 For første
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gang siden embetsmannsstatens tid ble universitetene analysert, kritisert og
forsvart som de eliteinstitusjoner de er eller skal være.

To refleksjoner lå bak Hernes' sosialdemokratiske oppbrudd. Den ene
gjaldt den postindustrielle samfunnsepoke etter den industrielle velferdsstat.
Utdanningsinstitusjonene skulle reformeres med henblikk på deres kvalitet
som kunnskapsinstitusjoner. Det krevde reformer med dette eksplisitte formål;
det kunne ikke oppnås som biprodukt av andre høyverdige formål. I Hernes'
program om ett utdanningssystem fra «vugge til disputas» var det fortsatt en
klang av enhetssystem, men det skulle være et trinnvis, hierarkisk arrange-
ment med universitetene som den akademisk stadardforvaltende toppinstitus-
jon med skjerpede kvalitetskrav. Det krevde, visste Hernes, i ett lite land med
sterke egalitære verdier vilje til konsentrasjon og differensiering. Arbeidelin-
gen mellom institusjonene i det høyere utdanningssystem skal bli tydeligere,
sa Gudmund Hernes i sitt programskrift som statsråd, «Fra visjon til
virke«(1990-91).

Den andre refleksjon gjaldt den nye postnasjonale kontekst som gjorde
den nasjonale referanseramme problematisk. De norske høyere utdanningsin-
stitusjoner kan ikke bare sees innen en nasjonal enhet. Toppinstitusjonene på
de ulike utdanningsfelt må vurderes i forhold til det kompetansenivå som
kreves i internasjonal kontekst. Det beste må fremelskes og premieres ut fra
kvalitet som overordnet hensyn. Derfor måtte også de akademiske toppinsti-
tusjonene sikres et tryggere offentlig finansieringsgrunnlag enn tilfellet hadde
vært i de forutgående par tiår.

Hernes' reformregime kom egentlig aldri til det akademiske toppnivået.
Det ble enkelte arrangementer, som bekreftet Hernes' fascinasjon av økono-
miske incentivsystemer, så som å la universitetsbevilgningene være koblet til
studentantall og gjennomstrømmingshastighet. Hernes forlot sitt regime etter
reformene av grunnskole og videregående skole. Det er det ufullførte opp-
draget som er gitt videre til Mjøs-utvalget. Betydningen av Mjøs-utvalgets
reformforslag vil avhenge av dets evne til å identifisere Hernes-regimets
dilemmaer, til å stille en samtidsdiagnose og til å lansere produktive løsninger.
En hovedoppgave må være å reetablere den klassiske forbindelse i norsk
reformisme mellom skolereform og universitetsreform. Et helt sentralt
spørsmål vil være dette: Hvilke reformer bør gjennomføres i det høyere utdan-
ningssystem for å sikre en lektorkompetanse som er i samsvar med Reform 94
med dens konsentrasjon om sentrale dannelsesfag?

90-tallsreformismen var et endepunkt - og et mulig vendepunkt. Den slut-
tførte en etterkrigstradisjon, og den fremprovoserte motkrefter som fortsatt er
vage, men like fullt kan bære i seg kimen til noe nytt med forbindelse til det
som er blitt ansett som foreldet. Men det krever også en selvrefleksjon for å
forhindre den restaurative reaksjon: gjeninnsettingen av det som var, men
ikke lenger kan være. Prosjektet beveger seg, må bevege seg, i spennings-
feltet mellom brudd og kontinuitet. Det vil være avgjørende for det nye reform-
prosjekt at det gjenfinner en balanse mellom samfunnsnytte og samfunnsdan-

570.G. Hernes, «Kan man ha ambisjoner i Norge?», i Dagbladet 31.12.1986. Hernes' kronikk 
avfødte en livlig debatt i Dagbladets spalter vinteren 1987. Oppnevningen av Hernes-
komitéen senere samme år var et direkte resultat av debatten.
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nelse, mellom det anglo-amerikanske og det tyske-kontinentale - altså, det
klassiske norske reformkompromiss i en postnasjonal konstellasjon.

Vindskjev teori
Norsk utdanningsreformisme har siden 1945 hatt to store utdanningsstrate-
ger: Helge Sivertsen og Gudmund Hernes. Et minstekrav til det utvalg som
påtar seg den ambisjon å ville gå videre etter Hernes-epoken, er at det som ett
utgangspunkt forholder seg analytisk drøftende til Hernes-reformismen og
den etter hvert omfattende diskusjon den har utløst. Det norske utdannings-
systemet befinner seg ingenlunde på et nullpunkt. Eventuelle nye reformer
må bero på en overbevisende samtidsdiagnose, som er formulert med utgang-
punkt i det som virket, og det som ikke virket i Hernes-regimet. Det er ikke
bare utdanningsinstitusjonene som må dokumentere at de har lært - det
samme krav stilles også til utdanningsreformatorene. Har de gjort sin hjem-
melekse? Er deres arbeid «kvalitetssikret«?

Det var flere grunner til at Hernes' reformregime ikke ble helt vellykket.
Det skyldtes for det første en indre motsetning i Hernes' reformperspektiv.
Hernes' prosjekt var båret av to motiver. Det ene var det instrumentelle: få
«mer kompetanse ut av befolkningen». Den enkeltes instrumentelle handling-
skompetanse skulle heves gjennom systematisk kunnskapstilegnelse. Det
andre motiv var det identitetskapende. Nøkkelord i reformdokumentene var
«felles arv», «felles referanserammer», «hovedstrømmene og felleselement-
ene», «felles kunnskaper og ferdigheter». Utdanningsinstitusjonene fra
grunnskole til universitet var «kanon«-representerende institusjoner: bærere
av den kulturelle overlevering som gir oss identitet som individer og kollek-
tiver. Utdanningsinstitusjonenes egenart ligger også i dette: de åpner - kan
åpne - et frirom for den enkelte til selvutvikling, selvoppdagelse i konfrontas-
jon med det andre. En skal finne seg selv via det andre, det overleverte, det
fremmede, i en kritisk prøvende tilegnelse. Hernes var en norsk kanon-
ideolog i en postmoderne tid.

Hernes handlet og reformerte som om det ikke skulle være noe spen-
ningsforhold mellom de to grunnmotiver. Det tvetydige ble entydig. På det
symbolpolitiske plan var talen identitetsskapende: «det meningssøkende men-
neske», «det integrerte menneske», osv. På dette plan hadde Hernes integrert
kritikken av den positivistiske pedagogikk. Men på det realpolitiske plan, i det
utdanningspolitiske regime Hernes etablerte og i måten det ble etablert på,
fikk det instrumentelle en dominerende plass. Hernes ble fanget av tidens mål-
styringsideologi med dominerende vekt på byråkratisk evaluering og kontroll.
Byråkratene ble plassert som forvaltere av det heles vel til forskjell fra lærerne
som først og fremst tenkte på eget ve og vel.

Hernes' første større stortingsmelding gjaldt karakteristisk nok styrings-
systemene basert på målstyringskonseptet, med dets minimale sans for insti-
tusjoners historie og egenart. Det er en kultur- og historieløs ideologi, med en
generell, global oppfatning av hva som er dagens problemer, hvor nasjonale
særtrekk anses som «hindringer for rask omstilling». 571 Den er karakterisert

571.J.P. Olsen, «Modernisering, demokratisering og institusjonsutvikling», i Nytt Norsk 
Tidsskrift 1/1997, s. 21
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ved en «revisjonseksplosjon», «managing by numbers«: kvantifisering av
resultatkrav, indikatorer og nyttevirkninger, hvor revisjonen ofte tar form av
kontroll av kvaliteten på revisjonssystemene og ikke den primære virksom-
heten. Dannelsespolitikk forsvinner i kapasitetsaritmetikk.

Når en leser de målstyringsideologiske dokumenter fra 90-tallet, føler en
seg hensatt til 50-tallet, det tidlige 50-tall, med forestillingen om den sosiale
realitet som en målbar realitet bestående av «hard facts«: enkle standardiserte
mål som forutsetning for rapportering, evaluering og kontroll. Målstyringside-
ologien anvendt på utdanningsinstitusjonene er åpenbart vindskjev. Ved mål-
styring måles det som måles kan. Men hvis en hovedoppgave for skolen er
den identitetsskapende, hvordan skal dens resultater i så henseende måles,
veies og telles? Og hvordan måle utviklingen av kritisk-demokratisk kompet-
anse?

Med sin egen sosiologiske forankring i bytteøkonomisk teori fikk Hernes
liten motstandskraft mot tidens nye styringsideologi. Hernes så ikke - temati-
serte iallfall ikke - hvor problematisk den var å forlike med hans eget ident-
itetsdannende solidaritetsprosjekt. Hernes hadde overhodet tatt for lett på
positivismekritikken og Skjervheims oppgjør med «det instrumentalistiske
mistaket». Positivismekritikken trodde han at han kunne gjøre unna med et
par knebøyninger i en fotnote i sitt hovedverk,  Makt og avmakt  (1975). Det
straffet seg for reformstrategen.

Hernes' andre problem var selve gjennomføringsstrategien. Hernes ble
for bundet av sine funn i sin egen maktutredning: nemlig at de organiserte
særinteresser vant frem på bekostning av borgernes fellesinteresse. Men
Hernes sluttet for raskt fra disse funn til lærernes agering innen utdannings-
feltet. Maktutredningen gjorde ingen studie av utdanningsfeltet. Hadde den
det gjort, ville den nok ha sett at den sektorbaserte profesjonsteori, utviklet i
amerikansk sosiologisk kontekst, var ganske vindskjev i forhold til den norske
skolesektoren. For det karakteristiske for den tradisjonelle lærer var nok vel
så mye innslaget av ideell identifikasjon med systemet som snever egeninter-
esse. Lærerne var ingenlunde først og fremst strategisk handlende aktører
som maksimerte sine særinteresser. En inadekvat teori kan imidlertid i sin tur
bli virksom: Aktørene begynner å handle i samsvar med en teori som i utgang-
spunktet er vindskjev. Derved kan hele samfunnslandskapet bli vindskjevt.

Et tredje, problemskapende trekk var historieløsheten. Hernes var for
bundet i det hele til den amerikanske ideologiske kontekst. Hernes sto
fremmed overfor den tyske (og kontinentale) idétradisjon som har vært for-
mende for det norske utdanningssystem. Derfor ble det heller ikke en reell
brytning mellom de to tradisjoner - det anglo-amerikanske og det tysk-konti-
nentale - slik tilfellet hadde vært ved tidligere faser av norsk utdanningshisto-
rie. Hadde Hernes i større grad hatt et blikk for samfunnsinstitusjonenes egen
historie, ville han ikke kunnet ha unngått en større grad av selvrefleksjon på
dette punkt. Symptomatisk i så henseende er det s.k. Valla-utvalgets innstill-
ing om reform av lærerutdanningen, fremlagt høsten 1997, som var tenkt som
en slags krone på 90-tallets reformverk. I denne innstillingen er historien
fraværende i enhver forstand. Intet får vi vite om at det som var utredningens
tema, hadde vært kontinuerlig diskutert gjennom de siste hundre år. Det his-
toriske er fraværende i beskrivelsen av skolen som samfunnsinstitusjon i
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formingen av det moderne Norge, og det er fraværende i beskrivelsen av lær-
ernes rolle - lærernes pregende rolle - i norsk samfunnsliv.

Historieløsheten er et bemerkelsesverdig konstant fellestrekk ved de
reformteknokratiske utdanningskomitéer fra Kleppe-komitéen til Mjøs-utval-
get. Periodens dominerende tenkemåte har vært den økonomisk rasjonaliser-
ende fornuft, riktignok med en gradvis forskyvning fra det sosialøkonomiske
til det bedriftsøkonomiske. Denne tenkemåte, med en nærhet til instrumentell
nytteideologi, blir begrepsløs - og målløs - stilt overfor den identitetsstiftende
samfunnsdannelse, også den identitetsdannelse som i stigende grad er karak-
teristisk for det sivile samfunnsliv: sensibiliteten for det mangfoldige og for-
skjelligartede.

10  En ny samfunnskontrakt: kunnskapsstaten

Den konstitusjonelle debatt
Det var skapt en ny statsskikk i Norge etter 1945, fastslo Gudmund Hernes
ved avslutningen av Maktutredningen, men uten en konstitusjonell debatt,
slik en hadde hatt ved regimeskiftene i 1814 og i 1884. Hernes inviterte derfor
til en konstitusjonell debatt om det norske styringssystem. 572 Hernes' eget
analytiske grep var organisert rundt fire styringssystemer: markedets prissys-
tem, det offentlige forvaltningssystem, det korporative forhandlingssystem og
det parlamentariske beslutningssystem. Endrede maktforhold ble studert ut
fra interne endringer innen det enkelte styringssystem og i forholdet mellom
dem, med «blandingsadministrasjon» og «forhandlingsøkonomi» som nye
nøkkelbegrep. Hernes ga med sine maktstudier norsk (og skandinavisk) sam-
funnsforskning fornyende bidrag, ikke minst i analysen av det sentrale poli-
tisk-administrative styringsapparat i dets forhold til markedssystemet. Hernes
trakk i sin omforming av sosiologien til en styringssosiologi «veksler på
fagtradisjonene i økonomi, statvitenskap og sosiologi», 573 men først og fremst
gjorde han bruk av økonomi og enkelte deler av dens sosiologiske for-
greninger. Derved ble det et hull i Hernes' samfunnsteori: det  kulturelle sys-
tem var fraværende i teori som i empiri. Hernes' analyse kom ikke fri av sty-
ringsdebattens todelte univers: stat vs. marked. Hans sosiologi var i for stor
grad dreid over mot det økonomiske og strategiske til å fange inn det som har
vært sosiologiens klassiske tema: det sivile samfunn med dets nett av kulturell
normdannelse og symbolproduksjon; sensibiliteten for det gjenstridige, det
mangefasetterte, det ikke-kalkulerbare. Hernes kunne riktignok utbrodere
også det akademiske livs «ekspressive verdier», ritualer og symboler. 574 Men
det forble restverdier som ikke ble teoretisk integrert, og derved også uten
strategisk betydning for selve reformprogrammet for de kulturelle nøkkelin-
stitusjoner.

Maktutredningens andre hovedperson, Johan P. Olsen, var blant dem som
skulle bringe konstitusjonsdebatten videre med et rikere institusjonelt perspe-
ktiv. Olsen var, som Hernes, professor ved Universitetet i Bergen, tiltrukket

572.G. Hernes, «Hva styrer styrerne?», i Samtiden 2/1980, s. 96.
573.G. Hernes, Blandingsadministrasjon og forhandlingsøkonomi, Bergen 1978, s. 57
574.G. Hernes, Vivat academia, Oslo 1988, s . 64 ff.
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av det miljø som var bygget opp rundt Stein Rokkan og Knut Dahl Jacobsen.
Olsen har bl.a. gjennom en rekke fellesstudier med James G. March (Stan-
ford) - så som  Rediscovering Institutions (1989) - gitt fundamentale bidrag til
reorientering av den internasjonale styringsdebatt. Det har vært en fornyelse
av statsvitenskapen via en rehabilitering av det klassisk sosiologiske: sam-
funnslivet analysert som et knippe av konstituerende institusjoner, der praksis
er forankret i regulerende prinsipper, regler og ressurser. 575

Det trengs i det norske system en gjennomgripende konstitusjonsdebatt i
bred sosiologisk forstand utover det statsrettslige, en  debatt om selve sam-
funnskonstitusjonen: en gjennomtenkning av de viktigste samfunnsinstitus-
jonene, av deres logikk og egenart, deres normer og verdier, deres grenser og
deres gjensidige forhold. Markedsinstitusjonen fungerer ifølge sine normer,
statsforvaltningen ifølge sine, politikken ifølge sine, retten ifølge sine, kunsten
ifølge sine og vitenskapen ifølge sine. 576 Det moderne samfunn danner en
orden i balanse, i bevegelig balanse, når den ene tendens, funksjonell differen-
siering, møtes av den annen tendens, institusjonell integrasjon, når det
oppsplittende motvirkes av det sammenbindende. Det norske modernisering-
sprosjekt har vært karakterisert ved en produktiv spenning mellom differen-
siering og integrasjon via sterke nasjonale institusjoner.

1814-revolusjonen etablerte et skille mellom stat og samfunn i opposisjon
til eneveldets sammenfiltring av kongemakt og samfunnsliv. Den statlige
makt skulle være begrenset for derved å åpne frie handlingsfelt for samfunns-
borgerne - et felt for strategisk nyttekalkulasjon (marked) og et annet for kom-
munikativ symbolproduksjon (kultur/sivilt samfunn). Samfunnsrefleksjonen
har siden hatt som tema de ulike handlingsfelt med deres ulike logikker, sam-
funnsfeltenes differensiering og deres integrasjon - det rette forhold mellom
disse tre felt: stat, marked og kultur. Dette er modernitetens tema som for
Norges del fikk en egen pregning gjennom statens fremskutte plass.

I de siste par tiår har det vært et oppbrudd bort fra et system der én insti-
tusjon, den statsteknokratiske forvaltning, hadde fått til dels en forvitrende
dominans over andre samfunnsinstitusjoner, marked som sivilt samfunn. I
første rekke har det dreid seg om markedsinstitusjonens frigjøring til sin egen
logikk. Men det har ikke i tilsvarende grad vært det sivile samfunns frigjøring
til seg selv. I stedet har markedsinstitusjonen i en symbiose med det statste-
knokratiske ekspandert utover sine grenser i en «institusjonell imperialisme«:
et nytt forsøk på å «rendyrke ett verdisett og ordningsprinsipp og gjøre det til
alle tings målestokk, utfordre andre institusjoners autonomi, integritet og
effektivitet». 577 Markedet har ekspandert utover sine grenser: marked-
søkonomi er blitt markedsstat og markedssamfunn. Sosialøkonomiens rasjon-
aliserende fornuft er erstattet med bedriftsøkonomiens. Oppbruddet er blitt
redusert til et skifte i den økonomisk-administrative garderobe.

Den nye markedstenkning fremstiller seg som objektiv realitet - en nødv-
endig følge av den globale samfunnsordens funksjonelle imperativer. I
realiteten er den et tradisjonelt stykke ideologi: en sterkt normativt lastet

575.Olsen 1997, s. 15f.
576.J.P. Olsen, «Offentlig styring i en institusjonsforvirret tid», i Nytt Norsk Tidsskrift 1/

1998, s. 7ff.
577.Olsen 1997, s. 23
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forestilling om hvordan samfunnet  bør være organisert, forkledd som system-
nødvendighet. En slutter fra det som «er», til det som «bør» være. Feilslutnin-
gen fra «er» til «bør» er en klassiker som står til stryk til Examen philosophi-
cum. De nye markedsideologene manøvrerer som kjent utenom dette nåløye
(i Mjøs-utvalget foreslås det av en av dem, i  dette spørsmålet en dissenter, at
det bør alle gjøre: bort med Examen philosophicum). I departementskon-
torene skulle det ikke foreløpig være slik. På dette punkt trengs det åpenbart
etterutdanning - for ikke å si: livslang læring - også i departementskontorene.

Et hovedtema i den internasjonale samfunnskonstitusjonelle diskusjon er
i dag rehabiliteringen av sivilsamfunnets logikk. Det er en global utfordring
med varierende registrering i ulike nasjonale kontekster. Det pågår en hege-
monistrid i det internasjonale samfunn mellom ulike ideologiske koalisjoner
om tolkningen av «den globale modernisering». Den markedsteknokratiske
koalisjon har i et par tiår hatt hegemoniet innen styringselitene og deres ten-
kebokser. Vi ser imidlertid i dag også konturene av en annen ideologisk koal-
isjon, som søker et rikere moderniseringsbegrep festet til samfunnslivets tre
ulike dimensjoner: det teknisk-økonomisk, det politisk-demokratiske og det
sosio-kulturelle. Det utematiserte hos markedsteknokratene er det sosio-kul-
turelle og forholdet mellom det sosio-kulturelle og det politisk-demokratiske.

Det er her i denne konteksten diskusjonen av utdanningsinstitusjonene
blir vesentlig, for de er sosio-kulturelle nøkkelinstitusjoner som ikke minst i
det norske sytem har vært indre forbundet med det politisk-demokratiske.
Utdanningsinstitusjonene er samfunnsinstitusjoner som i norsk sammenheng
i overveiende grad har vært i offentlig regi, men uten derved å være en direkte
del av det offentlige styringsapparat. Utdanningsinstitusjonene er offentlige
institusjoner som står under en tosidig forpliktelse: utdanne til arbeidslivet og
danne til sivilsamfunnet. De må derfor underlegges en tosidig målestokk:
samfunnsnyttens kyndighet og samfunnsdannelsens myndighet. Den annen
dimensjon, den samfunnsdannende, har i tråd med det markedsteknokratiske
hegemoni hatt en tendens til å forsvinne i reformkomitéenes utredninger.
Men derved går de glipp av noe fundamentalt ved utdanningsinstitusjonene i
vårt system: deres indre forbundethet med byggingen av samfunnsdemokra-
tiet. Utdanningen til kyndighet har vært forbundet med oppdragelse til myn-
dighet. Slik har den sosio-kulturelle modernisering gjort det norske samfunn
til et mer robust demokratisk samfunn.

Et viktig samfunnskonstitusjonelt perspektiv må være utdanningsre-
formenes samfunnsdannende karakter: Fremmer eller motvirker reformene
den forvitring av sivilsamfunnet som kan registreres av enhver, og som var
Bondevik-regjeringens begrunnelse for opprettelsen av Verdikommisjonen,
året før den oppnevnte Mjøs-utvalget? Våre forfedre hadde råd - og ga seg tid
- til denne problemstilling - bør ikke også vi?

Samtidsdiagnose
Vår konstitusjonelle diskusjon må være festet til en samtidsdiagnostisk anal-
yse. Jeg nevner to trekk som fundamentale. Det ene er den postnasjonale kon-
stellasjon: Moderniseringsprosjektet fra embetsmannsstaten og gjennom
arbeiderpartistaten utspant seg innen nasjonalstatens rammer. Denne ram-
men er ikke lenger gitt. Også de høyere utdanningsinstitusjonene må i større
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grad konkurrere med institusjoner i andre land og på andre kontinenter. I
tillegg kommer økende konkurranse fra private aktører i den nasjonale kon-
tekst. Den globale utdanningsturismen er et nytt fenomen, men dens reelle
omfang tilsvarer ingenlunde dens markedsførte omfang. Den endrede kon-
tekst innebærer ikke avvikling av de nasjonale institusjoner. Fortsatt utgjør
det nasjonale utdanningssystem hovedstammen. Henvisningene til den nye
globalitet må ikke bli for globale - de må være presise og strategisk reflekterte.
En utdanningsreformisme som ikke har klarhet på dette punkt, kan lett
komme på skråplanet i fenomenets klassiske forstand: skli ned av samfunns-
scenen.

I denne situasjon er Hernes-reformismens svar fortsatt gyldig: De norske
utdanningsinstitusjonene må reformeres til å bli attraktive kunnskapsinstitus-
joner på høyt nivå. Det gjelder ganske visst og først og fremst institusjonenes
faglige basis, men helt uvesentlig er heller ikke den økonomiske basis. Det er
pussig at tidens økonomistiske bevissthet ikke strekker seg til utdanningsin-
stitusjonene: også de trenger en solid økonomisk basis. God kvalitet avhenger
også av god økonomi, god økonomi borger derimot ikke nødvendigvis, som
kjent, for god kvalitet. På dette punkt er Norge, et av verdens rikeste land,
etter hvert blitt en sinke - til global forbauselse. I nordisk sammenheng ligger
Norge på bunn når det gjelder forskningsbevilgninger, til tross for at de andre
nordiske land har hatt en langt mer anstrengt økonomisk situasjon. Norske
professorer befinner seg i bunnsjiktet i europeisk lønnssammenheng. Det
norske utdanningssystem må fra topp til bunn utstyres med et økonomisk fun-
dament med et visst samsvar med programerklæringene.

Det andre samtidsdiagnostiske trekk gjelder det samfunnsøkonomiske
epokeskifte: overgangen til den  postindustrielle samfunnsorden, hvor viten-
skapen er den fremste produktivkraft. Ikke bare tilbringer en økende del av
befolkningen stadig mer av sitt liv i utdanningssituasjoner, men selve for-
skjellen mellom utdannings- og arbeidssituasjon utviskes. Arbeidsplassen
ligner mer på klasserommet: snakke, skrive,regne, tegne. Den postindustri-
elle arbeidsplass har mer felles med forskningsinstituttet enn med fabrikkan-
legget.

I møtet med det postindustrielle samfunn er Norge i en viss forstand gun-
stig stilt. Utdanningsinstitusjonene har i en ekstraordinær grad preget det nor-
ske moderniseringsprosjektet gjennom de siste 200 år. Det er via utdannings-
systemet vi har skapt et sterkt og demokratisk robust samfunn. Skole og uni-
versitet har vært løftestangen i den demokratiske modernisering. Vi har et for-
trinn i en demokratisk egalitet, fremholdt professor Vilhelm Bjerknes midt på
1930-tallet: «Vi kan bygge på det hele folk.» 578 Bjerknes var opptatt av våre
utsikter i kappestriden i det han kalte «forskningsalderen», «uten kapital og
med kortere forskningstradisjon enn noget annet kulturland». 579 I dag kan vi
rose oss av en viss «forskningstradisjon», takket være Bjerknes selv, men ikke
bare ham. Problemet er heller ikke mangel på kapital - men snarere vår ufor-
muende evne til å forvalte produktivt den kapital vi har så mye av.

Hernes foreslo en organisering av det høyere utdanningssystem ut fra
prinsippet om funksjonell differensiering. Det skulle i det hovedsakelige være

578.Bjerknes 1936, s. 23
579.Ibid., s. 22
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en klar arbeidsdeling mellom universiteter/vitenskapelige høyskoler på den
ene side og de øvrige høyskoler på den annen. Mjøs-utvalgets forslag mark-
erer et brudd med denne tenkningen. Særlig  to av dets sentrale reformforslag
kan bli effektive instrument for en uniformerende utvisking av de institus-
jonelle forskjeller mellom de høyere utdanningsinstitusjonene. Det ene er
forslaget om  én felles gradsstruktur for hele det høyere utdanningssystem. Det
skal uniformeres av hensyn til den enkeltes valgfrihet, mobilitet og fleksibi-
litet, altså differensiering på individ-nivå. Forslaget innebærer en avvikling av
et arrangement som tradisjonelt har vært et av de sterkeste sidene ved det
høyere utdanningssystem.

Det andre er forslaget om  at høyskoler skal kunne kvalifisere seg til å bli
universitet. Dette forslaget etablerer et incentiv i retning av ytterligere «akade-
misk drift» i høyskolesystemet, og vil derved være det motsatte av å styrke
utviklingen av institusjonell egenart. Forslaget lanseres i en tid da universitets-
systemet har vært vedvarende underfinansiert. Dekanus ved Det medisinske
fakultet i Oslo, professor Stein A. Evensen, har ut fra den prekære økono-
miske situasjon foreslått en ordning med en årlig studentavgift på kr. 50.000.
Et antydet alternativ er at medisinerne for å få friere armslag bryter ut av det
etablerte universitetssystem og danner et Norges Medisinske Universitet. 580

De drastiske forslag, som ville bryte med dype prinsipper i norsk utdannings-
politikk, illustrerer den dramatiske situasjon universitetene befinner seg i som
følge av en universitetspolitikk med svak forankring i disiplinenes faglige
realiteter. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg de standardforvit-
rende konsekvenser av den ressursspredning som vil følge av et femte, et
sjette eller et syvende universitet. I slike tilfeller vil det være strategisk
bekvemt å kunne vise til at det ikke finnes «noe internasjonalt omforent uni-
versitetsbegrep». - En løser ikke de utdanningspolitiske dilemmaer ved å se
bort fra dem. Utdanningspolitikk bør ikke forfalle til symbolpolitikk.

Til Mjøs-utvalgets forslag finnes det et alternativ: et to-sporet system, der
den institusjonelle egenart og forskjellighet søkes utviklet ut fra en helhetlig
plan, med viten og vilje. Funksjonell arbeidsdeling på det høyere utdannings-
feltet vil si en fordeling av kompetanse, oppgaver og mål som er innbyrdes for-
skjellige. Universitetene profileres som universitet - som akademiske toppin-
stitusjoner - med basis i den tysk-skandinaviske tradisjon, modernisert og
reformert. Høyskolene profileres som yrkesrettede profesjonshøyskoler. Den
nye, anglo-amerikanske gradsstruktur gis til høyskolene, som derved reform-
eres i pakt med kravet om en mer fleksibel og yrkesinnrettet utdanning.
Formålet er å skape et differensiert system som gir førsteklasses institusjoner
på de ulike felt ut fra deres egenart: reformer for institusjonelt mangfold i ste-
det for uniformert likedanning.

Det norske system kan historisk rekonstrueres via tre konstitusjonelle
faser, som hver ga en reformulert samfunnskontrakt med sin statlige pregn-
ing: 1814 med rettsstaten (og det begynnende demokrati), 1884 med flerpar-
tistaten, 1945 med velferdsstaten. Vår konstitusjonelle utfordring er å refor-
mulere  kunnskapsstatens samfunnskontrakt. Kunnskapsstatsprosjektet dreier
seg om å skape en ny samfunnsorden, et nytt regime, med kunnskapsinstitus-

580.S. A. Evensen, «Medisinsk forskning kveles», i Aftenposten 25.4.2000
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jonene som systemets akseinstitusjoner. Oppgaven er å gi form til dette
prosjektet ut fra det komparative fortrinn vi har oppnådd ved summen av de
tidligere regimeskifter: kunnskapsinstitusjonenes sammenfiltring med det
robuste samfunnsdemokrati. Kunnskapsstaten har informasjonssamfunnet
som forutsetning. Det institusjonelle arrangement skal bidra til å integrere de
fragmenterte informasjonsbiter til innsikt - transformasjon av informasjon til
kunnskap. 581

11  Kunnskapens hovedhus

Det har vært snakket om universitetets krise. Studentopprøret førte på 70-tal-
let til universitetets styringskrise. 80-årene, med krav om en sterkere tilpasn-
ing av den høyere utdanning til yrkeslivets behov, ga krise for humaniora. På
90-tallet var temaet universitetets finansielle krise. Jeg vil gjerne gi mitt bidrag
til krisebegrepets inflasjon: universitetet, det liberale universitet, befinner seg
i en identitetskrise. Spørsmålet er om det for universitetet kan bli en vekst
gjennom krise.

Universitetet er ifølge et ganske utbredt bilde en konturløs, forvokst kon-
struksjon, hvor de regulerende idéer ikke lenger er erkjennelse og dannelse.
Universitetet er i masseutdanningens epoke blitt en konturløs kunnskapsfab-
rikk som produserer mye gjennomsnittlighet og, i perioder, arbeidsløshet på
høyt nivå. Om denne utviklingen får vare ved, undermineres universitetets
institusjonelle legitimitet. Det konturløse universitet har ingen fremtid. - Det
kreves analyse og diskusjon som basis for diagnose og forslag om reform.
Faren er at en i rastløs reformisme velger den motsatte vei: først reform, der-
etter diagnose, etterfulgt av diskusjon - og så til sist, post festum, analyse.

Service-universitetet
Et tankevekkende bidrag til denne debatten er forslaget om «service-univer-
sitetet», som er lansert i norsk sammenheng av professor Arild Tjeldvoll. Med
referanse til utviklingen i England, Canada og USA slår Tjeldvoll fast at den
offentlige universitetspolitikk i fremtiden vil ha to forutsetninger: desentralis-
ering av beslutningsmyndigheten fra stat til universitet i form av deregulering;
reduserte offentlige bevilgninger til universitetene. 582 Til forskjell fra det klas-
siske universitet med fagstudier som kan strekke seg over ett år eller mer, er
«service-universitetet» karakterisert ved yrkesinnrettede kurs som varer
«from one week to four months, tailored to fit the needs of the client/labor
market». Lærestaben skal ikke være basert på professorer «appointed for life»,
men for en vesentlig del på «temporary employees». 583 «Service-universite-
tets» økonomiske basis vil være kontraktsbaserte midler og slik gjøre dets
suksess avhenging av «its constant competitiveness on the market». Univer-
sitetet skal avvikles som selvforvaltende institusjon og omformes til en
kunnskapsbedrift, organisert etter næringslivets modeller: «The service uni-

581.Mot et kunnskapsbasert samfunn, Forskningspolitisk råds melding 1988, s. 24 ff.
582.A. Tjeldvoll, A Service University in Scandinavia?, Universitetet i Oslo: Det utdannings-

vitenskapelige fakultet, Report no. 9 1997, s. 13 f.
583.Ibid., s. 16
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versity is characterized by management's control of its academic labor force
through the type of contract which is concluded with external clients on the
purchase of services, either in research, teaching or consultation.» 584 Tjeld-
voll snakker om en gradvis transformasjon av det klassiske universitet til «ser-
vice-universitet». Professorene skal «to a growing degree» fratas kontrollen
over universitetets sentrale ressurser; målet er «a transfer of control of the uni-
versity's total resources» «to the administrative leadership of the university on
the whole«: «To a larger and larger extent the administration is determining
which resources the professors are going to dispose of. A completely new
model could be in sight: the complete service university. Here administration
and management have full control over the professorate's total labor, also their
research activities.» 585

Arild Tjeldvoll selv er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo;
blant dem han har samarbeidet med i sitt prosjekt er professor Lise Vislie,
dekanus ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. I en pilotstudie har han
søkt å kartlegge hvordan planen om «service-universitet» vil bli mottatt blant
ansatte ved Universitetet i Oslo. Universitetsledelsen er splittet i synet på «ser-
vice-universitetet», mens administrasjonen er mer på linje. Representanter for
de vitenskapelig ansatte er negative eller «hesitant». Men Tjeldvoll ser relativt
lyst på det hele. De endrede maktforhold ved norske universitet de senere år
gjør det rimelig å anta at de beveger seg forsiktig «in the service-direction».

Det er særlig tre forhold som ifølge professor Tjeldvoll peker i retning av
å bryte ned det akademiske som dominerende referanseramme: Det ene er
den demokratiserte styreform med partsrepresentasjon for de ulike grupper
ansatte og studenter i de styrende organ (1975). Det andre er bestemmelsen
om ekstern styrerepresentasjon (1996). Denne har foreløpig mest «symbolic
effect», men vil gradvis bidra til å gjøre universitetene mer ansvarlig for «the
problems of real life». Det tredje er endringene i budsjettsystemet. - Det synes
rimelig å anta, mener Tjeldvoll, «that the power holders of the political, admin-
istrative and corporate spheres may be paving way for the service-university».
586 Men Tjeldvoll innrømmer samtidig at situasjonen i Norge er åpen. Norge
er forskjellig fra andre land særlig i to henseender. Det er den offentlige kapi-
talrikdom som ikke tvinger så sterkt til finansiell privatisering. Og det er det
klassiske universitets sterke stilling i befolkningen. Tjeldvoll ser en fare her,
for universitetets demokratiske posisjon kan ikke bare sinke utviklingen av
«service-universitetet» - det kan endog «counteract it». 587 Professor Tjeldvolls
bekymring er for andre et håp.

«Service-universitetet» gjør de problematiske sider ved utviklingen, «den
epistemiske drift», til forretningsidé: økonomiske nyttekriterier omformet til
faglige kriterier. 588 «Service-universitetet» reflekterer på en nærmest jomfru-
nalsk måte tidens markedsliberale trend, riktignok i en ekstrem utgave, men
i sin ekstremitet også tydeliggjørende. Tendensene til markedsteknokratiser-

584.Ibid., s. 17
585.Ibid., s. 17 f.
586.Ibid., s. 67 f.
587.Ibid., s. 68
588.Termen «epistemisk drift» er den svenske vitenskapsteoretikeren Aant Elzingas; cfr. 

«Research, Bureaucracy and the Drift of Epistemic Criteria», i A. Elzinga/B. Wittrock 
(eds.), The University Research System, Stockholm 1985, s. 191 ff.
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ing av universitetet lar seg lett observere, som Tjeldvoll forhåpningsfullt påpe-
ker: ekspanderende ekstern finansiering, mer oppdragsforskning, sterkere
innretting mot kortsiktig nyttetenkning, sammenflettingen av økonomiske og
vitenskapelige interesser, avvikling av den akademiske selvforvaltning ved
eksternt styreflertall, etc. - «Service-universitetet» er den rendyrkede utgave
av den senere tids mest virksomme styringsideologi, målstyringsideologien.
Også den er et produkt av «en institusjonsforvirret tid» (Johan P. Olsen), fra
dens utarmede idéliv, en utrangert restideologi, som flyter omkring i de utre-
dende utvalg og kommisjoner, med deres særegne, til dels OECD-reproduser-
ende fellesskap, frikoblet fra den internasjonale forskningsfront.

«Service-universitetet» er en lokal variant av en global McDonaldisering
av de høyere utdanningsinstitusjoner etter «fast-food-prinsippet». De regula-
tive idéer for institusjonenes «streamlining», som Tjeldvoll sier, er fleksibilitet,
mobilitet og valgfrihet. Institusjonene skal transformeres i samsvar med et
kortsiktig nytteperspektiv for å ivareta de skiftende behov til stadig mer fle-
ksible individer. Bemerkelsesverdig fraværende i pedagogikk-professorens
univers er universitetenes funksjon som karakterdannende institusjoner, som
ikke uten videre står til den enkeltes disposisjon. Universitetet har ved sin
kombinasjon av samfunnsnytte og karakterdannelse vært - og skullet være -
tidsmessig og utidsmessig på én og samme tid: en institusjon i sin tid, om sin
tid, ikke nødvendigvis av sin tid, ikke nødvendigvis mot sin tid, men også det
- en påminnelse om fortid og en åpning for fremtid. 589

Universitetets gjenerobring
Det finnes ikke «noe internasjonalt omforent universitetsbegrep», sies det av
Mjøs-utvalget. Det er noe i det - men ikke for mye. Det er riktig at universitet-
stermen i noen kontekster er blitt utvannet i de senere år, bl.a. som følge av en
viss konvergens mellom de høyere utdanningsinstitusjonene. Like fullt har
det vært ganske klart hva som tradisjonelt har vært universitet i det norske
system. Det klassiske universitet har imidlertid, som Tjeldvoll med rette noe
foruroliget påpeker, hatt en sterk posisjon i vår bevissthet. Det er viktig at vi
ikke blir så globale, at vi overser det som umiddelbart omgir oss. Det er grun-
nen til den historiske rekonstruksjon i denne studie. Det synes særlig påkre-
vet i en situasjon med en ekspanderende global historieløshet på høyt utredn-
ingsnivå. Dagens situasjon er paradoksal: Universitetet skal bli stadig mer lik
andre utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er nettopp ulikheten som
gjør det ettertraktet av de forskjellige institusjoner; universitetet har som sam-
funnsinstitusjon en synkende prestisje som stadig flere institusjoner vil ha en
andel i.

Det spørsmål som stilles oss, er dette: Makter vi som overflodsnasjon å
beskikke kunnskapsstatens hovedhus? Har vi fortsatt ambisjonen å husholde
en kunnskapsinstitusjon på høyeste akademiske nivå? Det er nesten uforklar-
lig at våre fedre hadde en slik ambisjon ved inngangen til det moderne Norge
- nesten like uforklarlig som det må bli for våre etterkommere, om vi skulle bli
avviklingsgenerasjonen. - I Sverige ser en nå en motbevegelse på en rekke
nivåer i systemet mot den dominerende anglo-amerikanske tilpasningsre-

589.R. Slagstad, «Universitetet i utakt», i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1987, s. 3 ff.
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formisme. Parolen «back-to-basics» har endelig nådd også det høyere utdan-
ningssystem. Perspektivet er «Universitetets gjenerobring». 590 I Tyskland
foregår det en omfattende debatt med betydelig relevans i norsk kontekst ikke
minst pga. det historisk-institusjonelle slektskap. Tyskland, det nye lokomotiv
i Europa, hører vel også til den nye globale verden, skulle en tro, men den
tyske debatten er sporløst borte i Mjøs-utvalgets innstilling. 591

Det vi i den nordvestlige provins har vært vant til å kalle et universitet, har
vært kjennetegnet ved en institusjonell egenart, nemlig kombinasjonen av for-
skningsuniversitet, profesjonsuniversitet og dannelsesuniversitet. Institusjon-
ens kjernen, dens identitetsstiftende kjerne, ligger i  forskningsuniversitetet:
den vitenskapelig disiplinerte søken etter ny erkjennelse og ny kunnskap. At
den vitenskapelige kunnskapsproduksjon er universitetets sentrum, er et ofte
dårlig forstått faktum blant dagens universitetsreformister, skriver Burton
Clark, en av dagens fremste universitetsanalytikere. En må begynne med det
basale - toppen - og arrangere undervisning og studium deretter. Clark har i
sin moderne klassiker,  Places of Inquiry (1995), reformulert aktualiteten av
forskningsuniversitetet i Humboldts forstand. Dette forskningsuniversitetet
utgjør, sier Clark, i kunnskapssamfunnet «an important pipeline to the future».
592

Et universitet som lever opp til sin norm som forskningsuniversitet, er en
eliteinstitusjon - og skal være det. Det er med vitenskap som med kunst: støt-
ten til det fremragende skal være normen - ellers forvitrer så vel vitenskap som
kunst. Annenrangs vitenskap er sekunda vare. I det norske landskap skal det
imidlertid helst ikke være akademiske topper - vi foretrekker sportstopper,
underholdningstopper og næringslivstopper. Det er et samfunn som forvitrer
seg inn i den nye kunnskapsstat, som driver slik. Å skape forutsetninger for
det fremragende forskningsbidrag er ett fundamentalt element i det klassiske
universitet; det skal gi en institusjonell ramme for den individuelle begavelse.
593 - «Det universitetene er forsvarere av er  nytten av unyttig kunnskap. Det er
erkjennelsestrangen og ikke profittmaksimeringen, som gir den største
avkastning.» 594 Det var Hernes' ord kort tid før han ble forskningsminister.
Det lød som et ekko av Bjerknes i 1935 - eller av Brøgger i 1905, av Broch i
1860, av Treschow i 1813.

En av tidens nye idéer er vitenskapelige «centres of excellence». I vårt sys-
tem har universitetene vært slike «centres of excellence», men den langvarige
tilbakegang for grunnforskningen ved universitetene har vært en underminer-
ing av universitetene som «centres of excellenc». I stedet for å proklamere
opprettelsen av en rekke nye «centres of excellence» skulle en i større grad ta

590.Se S. Rothblatt/B. Wittrock (eds.), The European and American university since 1800, 
Cambridge 1993; M. Fridlund/U. Sandström (red.), Universitetets värden, Stockholm 
2000. Blant de skarpeste kritikerne av den svenske politikken for den høyere utdanning 
på 80- og 90-tallet er sosialdemokraten Sverker Gustavsson, gjennom en årrekke 
statssekretær for forskning og utdanning under Ingvar Carlsson og nå professor i stats-
vitenskap i Uppsala.

591.Et instruktivt inntak til den tyske debatten gir ulike studier av Jürgen Mittelstrass, pro-
fessor ved reform-universitetet i Konstanz; se for eksempel Die unzeitgemässe Univer-
sität, Frankfurt am Main 1994.

592.B.R. Clark, Places of Inquiry, Berkeley 1995, s. 240
593.Th. Nybom, Kunskap, politik, samhälle, Hargshamn 1997, s. 156 f.
594.Hernes 1988, s. 63
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vare på de sentra systemet lenge har hatt: Universitetene, i første rekke de,
skal være våre «centres of excellence». De kan selvfølgelig finnes også utenfor
universitetene, men det skal være unntaket og ikke regelen. Den radikale
desentralisering av norsk forskning gjennom utbyggingen av distrikt-
shøyskolene med flere hundretalls stillinger med forskningsvilkår har utvil-
somt hatt et viktig distriktspolitisk siktemål. Men den sterke spredning av
knappe ressurser har ført til en utarming i kunnskapens hovedhus som syste-
met knapt kan være tjent med. Universitetet skal være arnested for det viten-
skapelig fremragende.

I Sverige er det nettopp gjennomført en analyse av resultatet av de siste
tiårs sterke regionale spredning av forskningsressurser. Konklusjonen er
entydig. Satsingen har vært bestemt av «ett utbrett önsketenkande«: «Att
genom fortsatt underfinansiering av forskning och utbildning i Stockholm
styra resurser til regionerna kan äventyra hele landets framgång i den nya
ekonomi där de kunskapsintensiva företagens närvaro är avgörande.» En må
akseptere «en princip om rumslig og funktionell differentiering«: «Denna prin-
cip måsta, för att fungera, ha en motsvarighet i högskolesystemet. Det har
varit en framgångsrik politik att sprida utbildningsresurser i regionerna. Men
all tilgänglig kunskap tyder alltså på att detta inte gäller för forskning-
sresurser.» 595

Universitetet skal som den vitenskapelige rasjonalitetens hus være norm-
settende og standardforvaltende. Av den grunn skal universitetet - det var
Hernes-utvalgets poeng - være sertifiseringsinstitusjonen for doktorgrader,
med et nasjonalt ansvar for grunnforskning, forskerutdanning og det ves-
entlige av hovedfagsutdanningen.

Det norske  profesjonsuniversitet har vært en disiplin-basert institusjon
med to søyler: Den ene danner  embetsstudiene, en arv fra embetsmannsstaten,
utvidet og modernisert. Siden begynnelsen av Det kgl. Frederiks er det Uni-
versitetets presteskole som har hatt forrangen. Det teologiske fakultet står
fortsatt først i universitetskatalogen i den fakultetsvise presentasjon, selv om
nye embetsstudier er kommet til. Den andre søylen er  hovedfagsstudiet, en arv
fra venstrestaten. 596 Hver på sin måte representerer embetsstudiet og hoved-
fagsstudiet kjernepunkt i det norske universitet.

En universitetsreform som vil være noe mer enn en avviklingsreform, må
derfor i første omgang trenge inn i disse to studienes egenskaper og særtrekk.
Nå kan dette arrangement stå for fall ved forslaget om å erstatte det med en
amerikansk modell: to-årig «mastergrad», som bygger på tre-årig «bachelor-
grad». Det er tenkt som et helhetlig system, hvori så vel embetsstudiene som
høyskolenes profesjonsstudier skal innpasses. Den nye gradsstruktur er noe
langt mer enn en teknisk reform - det er en strukturreform som vil innebære
et radikalt regimeskifte.

En slik strukturreform må i tilfelle bygge på en inngående analyse av det
eksisterende arrangement og ikke minst av dens institusjonelle kon-

595.S. Sörlin/G. Törnqvist, «Sluta straffa forskning i Stockholm!», i Dagens Nyheter 
5.4.2000. Cfr. deres studie Kunskap för välstand - universiteten och omvandlingen av Sver-
ige, Stockholm 2000

596.Om hovedfagsuniversitetet, se R. Kalleberg, «Komplekse knippeinstitusjoner - noen ana-
lytiske perspektiver på universiteter», Hjeltnes 1996, s. 79f.
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sekvenser. Om disse spørsmål - studiereformer og pensumreformer - føres det
kontinuerlig debatter ved våre universiteter. Men et hovedproblem i de
senere år er den systematiske underfinansiering av våre akademiske toppin-
stitusjoner. Det er en merkverdig tid som på den ene side stiller opp penger
som alle tings mål, men på den annen side nærmest løsriver spørsmål om stud-
iekvalitet, forskningsnivå og utdanningseffektivitet fra den økonomiske basis.

Hovedfagene har hatt en viktig identitetsdannende funksjon for de ulike
fagdisiplinenes plass i det norske universitetssystem. Et langt fattigere land
hadde råd til dette arrangement. Lar vi oss tvinge av globale kompatibiliteter
til å kvitte oss med ordninger som har bidratt til å gi vårt samfunn noen av dets
mest attraktive kvaliteter? Skal vi renonsere på et kompetansesystem som
generasjoner har bygd opp og utviklet som et betydelig arrangement med nor-
ske særtrekk, kreves det tyngre argumenter enn at det norske hovedfags-
studiet ikke er umiddelbart «kompatibelt» i internasjonal sammenheng. Kan-
skje har vi noe andre burde ha?

Universitetsreformatorene bør gripe tilbake til den store reformen i 1905 -
da maktet de det som trengs også i dag: å vitenskapeliggjøre universitetet
samtidig med å forbinde universitet med gymnas. Reform 94 markerte en
vending «back-to-basics», til reetablering av de sentrale dannelsesfag: norsk,
engelsk, historie, matematikk og fysikk. Etter den forutgående epokes faglige
fragmentering ved vidtgående individuell valgfrihet gjenopprettet Reform 94
«de to kulturer» som dannelseskanon i tradisjonen fra 1905. I tillegg integrerte
Hernes som samfunnsvitenskapelig strateg «den tredje kultur» i vår dannels-
eskanon. Reform 94 har manglet sitt reformsvar på universitetsnivå, sin «1905-
reform». Hva har universitetene gjort for å høyne lektorkompetansen i de sen-
trale fag? Kan det ikke være en sammenheng her mellom sviktende realfagsin-
teresser blant elevene og den manglende satsing på lektorkompetansen i real-
fagene? Hvorfor har ikke «samfunnslære«/«samfunnskunnskap» ført til
hovedfagsreform på universitetsnivå? Det må overhodet gjøres faglig og økon-
omisk attraktivt å ta hovedfag. Normen må være, støttet av økonomiske incen-
tiv: det er med basis i hovedfagskompetanse en underviser i de sentrale fag.
Lektoren må gis tilbake hovedrollen i den videregående skole, med den
opplagte fornyelse - SV-lektoren.

Forbindelsen 1896-reform/1905-reform førte til faglig fornyelse også i det
akademiske. Tilknytningen til skolen virket vitenskapelig fornyende. Sam-
funnsvitenskapene kunne tilsvarende i dag bli tydeliggjort som samfunnsdan-
nende moralvitenskaper - og ikke bare som styringsvitenskaper. En slik
hovedfagsreform ville overhodet kunne motvirke tendensen til fragmentering
som følge av spesialisering i de samfunnsvitenskapelige fag og fremme samar-
beid på tvers - mellom sosiologi, statsvitenskap, sosialøkonomi og sosialant-
ropologi.

«Kvalitetsikring» av norsk skole skjer ikke først og fremst ved internas-
jonal tittelutveksling, men ved arrangementer som i første rekke har
forankring i de daglige, faglige realiteter - og ikke i modeller og tabeller. En
hovedfagsmodernisering vil kunne befeste båndet mellom universitet og
skole, som i dag er altfor svakt. I dagens universitetsdiskusjon snakkes det
mye om yrkeslivets behov, men i forbausende liten grad høres skolen omtalt
som dette yrkesliv. Den videregående skole kan bli fremtidens arbeidsmarked



NOU 2000: 14
Vedlegg 1 Frihet med ansvar 707
for den samfunnsvitenskapelige hovedfagskandidat. Her kreves det en men-
talitetsendring på universitet, i skole og i fagforeninger, ikke minst det siste!

Hovedfaget er, som Gudleiv Forr har kalt det, «Norges gave til den akade-
miske verden». 597 Den nye mastergraden vil ikke ha den tyngde som hoved-
faget har hatt i de sentrale skolefag. Det nye doktorgraden, hvis avhandlinger
i realiteten ofte (som i dens svenske ekvivalenter) tilsvarer hovedfagsopp-
gavene i de tunge hovedfagstudier, har den svakhet i forhold til hovedfaget at
den primært er rettet inn mot den vitenskapelige karriere. Hovedfaget er mer
åpent ved at det kunne føre over i den vitenskapelige karriere i noen tilfeller,
men i første rekke har gitt en viss fortrolighet med det vitenskapelige for den
som skulle annet steds hen i samfunnslivet, i første rekke til skolen, men også
til den offentlige forvaltning, til presse og media.

I universitetssammenheng vil den nye gradsstrukturen også svekke dok-
torgraden, fordi doktorgradsstudentenes faglige utgangspunkt vil være svak-
ere. Derved devalueres hele det akademiske gradssystemet. Det tradisjonelle
doktorgradsnivå forsvinner, i stedet gjenoppstår hovedfaget forkledd som
doktorgrad. Mjøs-utvalget antar uten argumentasjon at hovedfaget er tilpasset
en situasjon forut for den organiserte forskerutdanning og derfor ikke lenger
er hensiktsmessig. Det synspunktet står stikk i strid med den utredning som
nylig ble utarbeidet ved Universitetet i Oslo. Dens konklusjon etter en
inngående analyse var at ethvert forsøk på «å svekke hovedfagets nivå eller
betydning, enten dette skjer gjennom nedkorting av studiet eller gjennom
reduserte faglige krav til hovedfaget, vil medføre en kvalitetssenking på topp-
nivå i det norske utdanningssystem». 598

Dannelsesuniversitetet er en «knippe-institusjon» som forener det mangef-
aglige under ett tak. 599 To motstridende prosesser i rommes i universitetet:
faglig spesialisering og institusjonell integrasjon. Parallelt med den viten-
skapelige spesialisering skapte universitetet fakultetene som integrerende
overbygning over knipper av fag. Det kgl. Frederiks var et internasjonalt
foregangsuniversitet da det i 1860 delte det Det filosofiske fakultet i Det his-
torisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Derved ble
det åpnet for faglig differensiering, men innen et nytt, mellomliggende
arrangement. Denne knippe-karakteren er egenartet for universitetet. Jürgen
Habermas har stilt spørsmålet om det ikke er mer enn en tilfeldig sammen-
heng mellom universitetets bemerkelsesverdige vitenskapelige produktivitet
de siste par hundreår og universitetets knippe-karakter. 600 Med sin institus-
jonelle form tydeliggjør universitetet at vitenskapelig ervervelse av kunnskap
ikke bare beror på teknisk-metodiske ferdigheter, men også på forvaltning av
lærdom og dannelse. Universitetets samling av ulike spesialiteter på høyeste
nivå danner et universitas, et kommunikasjonsfellesskap. «Universitetet kan

597.G. Forr, «Vivat academica», i Dagbladet 28.4.2000
598.«Når strek skal settes...», Innstilling fra arbeidsgruppe som har utredet forholdet mel-

lom hovedfags- og forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo, april 1996, s. 21
599.T.Parsons/G. Platt, The American University, Cambridge, Mass. 1973, s. 349ff. Se Rag-

nvald Kallebergs interessante sammenstilling av Parsons og Habermas i «Universiteter - 
institusjoner i det sivile samfunn», i Sosiologi i dag 1/1999, s. 75ff. - «Det mangefaglige» 
er et nøkkelbegrep i tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Bjarne A. Waalers artikkel 
«Universitet - hvorfor det?», i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1985, s. 23ff.

600.J. Habermas, Kraften i de bedre argumenter (utv.v/R. Kalleberg), Oslo 1999, s. 133



NOU 2000: 14
Vedlegg 1 Frihet med ansvar 708
ikke bare holdes sammen av et felles postkontor,» bemerket Gudmund
Hernes ved en anledning, og påpekte samtidig hvor få fora det var ved norske
universiteter for kontakter på tvers. 601

Til sist har universitetet en forpliktelse overfor den opplyste offentlighet.
Universiteter som høyskoler er ifølge loven om høyere utdanning fra 1995 for-
pliktet til «å formidle kunnskap om virksomheten». Det er en formalisering av
et gammelt Humboldt'sk oppdrag. Da Universitetet i Bergen ble opprettet i
1946, ble det ført inn i formålsbestemmelsen at det i tillegg til akademisk for-
skning og undervisning skulle bedrive «populærvitenskap». Ved Universitetet
i Oslo var ledelsen den gang skeptisk til en slik bestemmelse. 602 Men det kan
knapt ha vært fordi en var skeptisk til «populærvitenskap». Universitetsrektor
Otto Lous Mohr var jo selv, som så mange av sine kolleger, en forbilledlig rep-
resentant for nettopp denne genren, bl.a. gjennom «Universitetenes radiofore-
drag». Kanskje anså professor Mohr det som formastelig å paragrafbestemme
en forpliktelse som så åpenbart hørte til Det kgl. Frederiks institusjonelle ånd.

Men dannelsesuniversitetet strekker seg lengre enn til den tidvis noe
paternalistiske folkeopplysning. Det Norske Studentersamfund var en uløse-
lig del av Universitetet i Oslo og oppdragelsen til samfunnskritisk uavhen-
gighet - inntil ml-bevegelsen i 1970 tok seg den frihet å eliminere «landets fri-
este talerstol».

Det sivile samfunn
Den akademiske frihet er universitetets konstitusjonelle prinsipp. Det er dette
prinsipp som har bestemt universitetets  selvforvaltende styreform. Den
springer ut av institusjonens egenart, dens identitet og verdigrunnlag. 603 Uni-
versitetet er «noe mer enn et instrument eller en forhandlingsarena for en sit-
tende regjering, for dagens forskningskjøpere, arbeidsgivere og interesseor-
ganisasjoner, og for de som for øyeblikket er ansatte eller studerer ved univer-
sitetene». 604 Universitetet ivaretar i det vitenskapelige et stedfortreder-ansvar
på vegne av det øvrige samfunn. Det beror på et  tillitsforhold, uttrykt i den aka-
demiske frihet, som forutsetter at den som er gitt denne tillit, ivaretar sine
funksjoner uten fortløpende styring i form av byråkratisk kontroll, demokrat-
isk overoppsyn eller markedskonkurranse. I kunnskapsstaten avhenger
kompetente beslutninger i økende grad av uhildet, faglig ekspertise, som kan
kvalitetsvurdere det arbeid som utføres av den ekspanderende gruppe konsu-
lentfirmaer og oppdragsinstitutt. Kritisk stillingtaking forutsetter en viss
avstand til motefenomener av økonomisk, politisk eller kulturell art. Det insti-
tusjonelt uavhengige universitet har ikke mindre betydning i et kunnskaps-
basert samfunn med vitenskapens økende relevans. 605 - Mjøs-utvalgets

601.Hernes 1988, s. 58f.
602.R. Kalleberg, «Forskningsformidling: dialogen med en bredere offentlighet», i F. Engel-

stad m.fl., Samfunn og vitenskap, Oslo 1998, s. 262
603.Ø. Såtvedt, «Forskning og autonomi - et normativt perspektiv», i H. Skoie/Ø. Såtvedt, 

Forskning, kultur og autonomi, Oslo 1998, s. 9 ff.
604.J.P.Olsen, «Universitetet - sentralisering, autonomi, markedsstyring», i Nytt Norsk 

Tidsskrift 4/1987, s. 25
605.T. Løland/ W.C. Mathisen, «Det avhengige universitet», i Nytt Norsk Tidsskrift 1/1987, 

s. 60 ff.
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forslag om at det uansett organisasjonsform (særlovsselskap eller forvaltning-
sorgan med særskilte fullmakter) skal være et eksternt styreflertall utpekt av
departementet - og 2 av 11 styremedlemmer valgt av og blant de vitenskapelig
ansatte - innebærer et radikalt brudd med universitetets styringstradisjon. Det
har gjennom de siste årtier funnet sted en snikbyråkratisering av hele det aka-
demiske felt. Den foreslåtte reform vil være en institusjonell kulminasjon på
denne prosessen, et arrangement i samsvar med tidens tvetydige sty-
ringslogikk: på den ene side deregulering av markedet, på den annen side
reregulering av sivilsamfunnet. To perspektiv støter mot hinannen i denne
sak: den markedsteknokratiske strømlinjeforming av samfunnslivet kontra
den pluralistiske mangfoldiggjøring av samfunnstemmen. Den selvforvalt-
ende organisasjonsform skulle garantere et rom for den kritiske vitenskape-
lige granskning, også av fenomener som verken markedet eller myndighetene
har interesse av blir gransket. Det som preger de norske universiteter i dag,
kan knapt sies å være et for sterkt innslag av bidrag til den prinsipielle sam-
funnsdebatt. En markedsteknokratisk strømlinjeforming av universitetene
kan vanskelig sees som et bidrag til å revitalisere deres kritiske rolle i sivil-
samfunnet.

Universitetet har fått et samfunnsoppdrag som stiller krav til det institus-
jonelle lederskap - et lederskap som formår å utløse «mangedimensjonaliteten
i den menneskelige erkjennelsesevne og kommunikasjonsevne«: «For det er
i det menneskelige og faglige mangfold de mulighetene ligger som utgjør uni-
versitetets konkurransefortrinn i fremtidens kunnskaps- og kompetansesam-
funn.» 606 Det er et krevende oppdrag som det har vært vanskelig for univer-
sitetets lederskap å leve opp til - og formidle. Det påfallende i dag er i hvor liten
grad universitetene formår å være premissleverandører også for det offentlige
ordskifte om seg selv og det høyere utdanningssystem overhodet.

Universitetets stedfortredende forpliktelse har legitimert den privilegerte
posisjon som den akademiske frihet har gitt, med en arbeidssituasjon med
større disposisjonsrett over egen tid. For noen fører dette privilegium til
anseelse og anerkjennelse, for andre til nederlag og skuffelse. Det er en form
for intitusjonalisert individualisme, der de enkelte medlemmer av systemet for
å lykkes må innfri systemets krav til utvist kompetanse. 607

Universitetet har hatt en nøkkelrolle i den modernisering som for oss også
ble en nasjonal integrasjon. I de historiske gjenfortellinger av denne epoke er
universitetet blitt forunderlig marginalisert. I de nyeste norgeshistorier - Cap-
pelens fra 1970-tallet, Aschehougs fra 1990-tallet - er universitetet nærmest
ikke-eksisterende, til tross for at de stort sett er skrevet av universitetsprofes-
sorer. Det samme kan sies om Høyesterett, en annen nøkkelinstitusjon i den
samme historie. 608 Begge er forbausende fraværende. Det forteller oss at de
historiske gjenfortellinger av moderniseringsprosjektet har hatt et for trangt
perspektiv, og det forteller om en mangelfull forståelse, ikke bare blant his-
torikere, for disse institusjonenes samfunnsskapende rolle. Begge institus-
joner er en arv fra embetsmannsstatens konstitusjon. De har ofte, for ofte, blitt
sett på som en bastion for privilegerte eliteinteresser. Den tid burde nå være

606.I. Lønning, «Velferdsstatens fremtid», i Dagbladet 2.4.1987
607.Parsons/Platt 1973, s. 123f.
608.R. Slagstad, «Rettens ironi», i Nytt Norsk Tidsskrift 4/1999, s . 313 ff.
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forbi. Om begge gjelder at de er, mer enn noe annet, liberalitetens institus-
joner i vårt system - samfunnskontraktens liberale forvaltere. Det er en påmin-
nelse om at liberaliteten er mindre påaktet - og forstått - i vårt system enn vi
kanskje gjerne ønsker å fremstille det som. «Universitetet er ein institusjon
mellom andre i samfunnet,» skrev Hans Skjervheim, «men og samtidig ein
sentralinstitusjon, ein meta-institusjon der alle mogelege slags oppfatningar
vert kontinuerleg over- og etterprøvde.» 609 På en forunderlig måte symbolis-
erer Universitet som Høyesterett liberalitens dialektikk i det norske system:
det sivile samfunns liberalitet formidlet via offentlige instanser. Universitet
som Høyesterett har vært offentlige samfunnsinstitusjoner på armlengdes
avstand fra maktens offentlige sentrum. Det bør de være også i en ny sam-
funnskontrakt. Det kan ikke være Riksrevisjonen som skal være den øverste
domstol i spørsmålet om samfunnsinstitusjonenes funksjon, heller ikke uni-
versitetenes. Det avgjøres i en liberal samfunnskonstitusjon av en offentlighet
som fungerer.

12  Profesjonenes hus

«Norgesnettet» ble opprettet for å skape «et integrert nettverk for høyere
utdanning og forskning», basert på «knutepunkter» og «forbindelseslinjer», et
integrerende arrangement for et system som bygde på institusjonell funk-
sjonsdeling. 610 I spørsmålet om flere universitet var Hernes-komitéens konk-
lusjon «entydig og enstemmig»: «Det er ikke ressursgrunnlag for etablering
av flere universiteter i Norge.» Til gjengjeld skulle høyskolesystemet samles
til ett rike og til forskjell fra «grunnforskningsinstitusjonene» ha en klar
yrkesinnretning: «formidling av avansert kunnskap og trening i ferdigheter
for krevende yrker». 611 - Hernes' tanke om institusjonell arbeidsdeling i det
høyere utdanningssystem samsvarer med en interessant faglig selvrefleksjon
innen høyskolesystemet. Det er imidlertid innebygde tvetydigheter ved
dagens system som kan virke kontraproduktivt for den institusjonelle
videreutvikling. Her er det vesentlig som et utgangspunkt å tydeliggjøre det
mangfoldige i yrkes- og profesjonsutdanningen både historisk og aktuelt. De
institusjonelle ordninger må ha en forankring i den faglige egenart, også det.

Yrkesutdanning som evig forsømmelse. - I det norske system var det tidlig
et velutviklet system for yrkesutdanning, særlig innen landbruket med dets
ulike fagskoler: landbruksskoler (den første på Semb i Borre i 1825), hage-
bruksskoler, skogskoler og meieriskoler. Det sto langt dårligere til i fisker-
inæringen. I 1945 var det bare én fiskerifagskole i landet (Statens fiskarfag-
skole i Vadsø). Den høiere Landbrugsskole (Ås) kom i 1859, Norges fiskeri-
høgskole (Tromsø) først i 1972. Det var sjømannsskoler, handelskoler, hus-
morskoler og husflidskoler. Det var sykepleierskoler - de to første var kirke-
lige: for diakonissene i 1868 og diakonene i 1890. Og det var de offentlige
etatskoler, så som jernbaneskolen (1913) og politiskolen (1919).

609.H. Skjervheim, «Om den akademiske fridomen», i E.A. Wyller (red.), Universitetets idé 
gjennom tidene og i dag, Oslo 1991, s. 111f.

610.Med viten og vilje, s. 108f.
611.Ibid., s, 110f.
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Derimot har det i Norge vært en relativt svak tradisjon for yrkesutdanning
innen håndverk og industri. Det norske utdanningssystem med sin generelt
sterke tilknytning til det tyske, har dokumentert forunderlig liten lærevillighet
med henblikk på håndverk og industri. Rektor Frederik Moltke Bugge hadde
på 1830-tallet med offentlige midler studert det tyske system og returnert med
en rapport på over 1000 sider om «Ideer til en Reorganisation af det offentlige
Skolevæsen i Norge». 612 Bugge hadde liten sans for den «preussiske
National-Charakter» med dens «Dresseremethode», «der vel anstaaer en
Underofficier, der exsercerer sine Rekruter, men neppe hører hjemme i en
Skole». Bugge var desto mer fascinert av tyskernes sterke vekt på opplæring
i handel og håndverk i handelskoler og polytekniske skoler. Denne opplæring
var i det norske system den mest forsømte, og Bugge foreslo derfor etter tysk
mønster egne, yrkesrettede fagskoler «for en for reen praktisk-industriel
Virkekreds bestemte Børn».

Bugges forslag ble ikke fulgt. Først 100 år senere, i 1940 bare noen uker
før den tyske invasjon, kom lov om yrkesskoler og 10 år senere lærlingeloven.
Rune Sakslind har vist hvordan det i den mellomliggende periode 1850-1930
vokste frem en bred vifte av skoletyper, hovedsakelig ved lokale initiativ (verk-
stedsskoler, tekniske aftenskoler, elementærtekniske dagskoler, formanns-
skoler, praktisk-teoretiske fagskoler, kunsthåndverksskoler m.v.) - en
utvikling preget av en betydelig ambivalens fra det offentliges side. 613 Denne
ambivalens skyldtes imidlertid ikke, slik det stundom har vært hevdet, at den
hegemoniske dannelseselite stilte seg avvisende til det teknisk-industrielle.
Frederik Stang forsøkte forgjeves på 1850-tallet å bevege Stortinget til å bev-
ilge til en polyteknisk utdannelse. Ole Jacob Broch fortsatte i samme tradisjon.
Norsk utdanningshistorie har nok hatt et tyngdepunkt i det humanistiske,
men det retningsgivende prosjekt har siden embetsmannsstatens tid vært
reformkompromisset mellom humanisme og realisme - i rektor Bugges ånd.

Dette syn understøttes av Rune Sakslinds undersøkelser av striden om
yrkesutdanningen. Motstanden kom ikke fra den etablerte kunnskapselite,
men «fra den folkelig-demokratiske makten» med dens særegne blanding av
«anti-elitisme og nyttetenkning». Problemet med den høyere utdanning ut fra
dette populistiske perspektivet er at den aldri kan bli  nyttig nok. Derfor
bekjempet en på dette hold etableringen av Norges Tekniske Høiskole: «Pop-
ulismen i det norske utdanningssystemet kommer til uttrykk på flere måter,
men kjernen ligger i dette: Vi har en sterk allmennskole, men en svak akade-
misk tradisjon.» I dette prosjektet har «enhetsskolen og allmennutdanningen
den høyeste prioritet, fagskolesektoren den laveste». 614

Vi fikk et todelt arrangement med to atskilte løp etter endt folkeskole: de
yrkesforberedende, praksisbaserte skoler og de almendannende, teoribaserte
skoler. Men heller ikke Arbeiderpartiet, som fra 1930-tallet ble industrialis-
mens avantgarde i de norske system, maktet å reetablere forbindelsen mellom

612.Buggges rapport er utførlig referert og analysert i Øverås 1949, bd. 1, s. 299 f f., 383 ff. 
Min fremstilling er på dette punkt foranlediget av E. Rudeng, «Skolepolitikk er langtid-
splanlegging», i Skolens årbok 1991-1992, s.  436 ff.

613.R. Sakslind, «Formingenn av det norske yrkesutdanningssystemet for håndverk og 
industri. Modernisering og reformpolitikk ca. 1800-1940», i R. Sakslind (red.), Danning 
og yrkesutdanning, Oslo 1998, s.  17ff.

614.Ibid., s. 52f.
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industriutdanning og industrisamfunn. Den historisk naturlige distanse til det
tyske univers etter 1945 var heller ikke i denne henseende noen styrke. Norge
ble i denne fasen, også i utdanningspolitikken, monotont vestvendt, gjerne for-
midlet via vår nabo i øst. I løpet av 1970- og 80-tallet fant det i så vel Norge som
Sverige sted en reformpedagogisk adaptering av det amerikanske «high
school«-systemet. Det ble et arrangement der elevene ut fra en stor valgfrihet
kunne velge fagkombinasjoner gjennom fleksible overgangsordninger, med
et sterkt fragmentert kunnskapsunivers som resultat. «I løpet av noen få år
hadde Sverige og Norge tatt farvel med egne tradisjoner som før amerikanis-
eringens tid knyttet oss til det europeiske kontinent,» skriver Erik Rudeng,
«ingen europeiske land gjennomførte amerikaniseringen av skolepolitikken
så drastisk som Sverige og Norge.» 615 Den sterke fokuseringen på valgfrihet
og fleksibilitet svekket elevenes tilknytning til fagenes særpreg og identitet i
så vel teoretiske som praktiske fag - den ga en utvisket tilknytning til etablerte
arbeidsmiljøer og fagtradisjoner.

Loven om videregående opplæring (1974) samlet alle utdanninger mellom
grunnskole og høyere utdanning i «den videregående skole». Reform 94 var et
sluttpunkt i denne prosess: enhetsskolen videreført ved å redusere skillet mel-
lom yrkesfaglige og almenfaglige linjer i den videregående skole. Et overord-
net formål var å integrere de yrkesfaglige linjer i en felles ramme ved å øke
innslaget av almenfag ved de yrkesfaglige studieretnigner. Resultatet ble en
reform av videregående skole på teoripregede premisser. Den generelle vek-
tlegging av teoretiske fag har gjort situasjonen for yrkesutdanningen vanske-
ligere. De teoretiske krav til yrkesutdanningen er skrudd opp på bekostning
av det yrkesfaglige. Hernes-reformene har med sin sterke vekt på det teore-
tiske snarere aksentuert problemet: hvordan utvikle den yrkesfaglige basis?
«Back-to-basics» ble ikke for yrkesutdanningen et tilbake til dens spesifikke
basis. Norsk industri har vært en høstingsindustrialisme, med liten vekt på
utvikling av en teknisk-industriell kompetanse. Det kan bli et alvorlig problem
for det norske samfunn når dagens fase av høstingskapitalismen er over, når
den siste olje er tømt - så fremt ikke Espen Askeladd igjen skulle snuble over
nye høstingsressurser.

Profesjonskunnskap
Den svekkede nærkontakt med fagenes arbeidsmiljø og profesjonskultur ble
et problem også for Hernes-regimets reform av høyskolenes profesjonsutdan-
ning. Det er denne forbindelsen som må reetableres som en forutsetning for
institusjonell reform. Det pågår i dag en vesentlig debatt i høyskolemiljøet om
profesjonsutdanningens egenart, om høyeskolenes profesjonsutdanning i for-
hold til den akademiske profesjonsutdanning. Den faglige selvrefleksjon må
transformeres til en intellektuell reformkraft.

Profesjonsutdanningens kjerneverdi er ifølge Steinar Stjernø, rektor ved
Høgskolen i Oslo, kjennetegnet ved at den er systematisk innrettet mot ulike
yrkesfelt: «Endringer og reformer må skje med utgangspunkt i respekt for to
sentrale spesifikke trekk ved profesjonsutdanningene - deres nærhet til prak-
sis og deres orientering mot klient- og pasientbehov. Spenningen og motset-

615.Rudeng 1991, s. 438
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ningsforholdet mellom teori og praksis må bearbeides - og ikke forsøkes
avskaffet.» 616 Stjernøs poeng er ikke å returnere til de tidligere, førviten-
skapelige skoletradisjoner. I kunnskapsstaten skal vitenskapen, den viten-
skapelige kultur, være et felles medium for profesjonene med krav til analyse,
teori og diskusjon. Det har ligget en vitenskapelig legitimeringsstrategi bak
det å løfte yrkesutdanningene inn i et vitenskapelig profesjonalisert høyskole-
system, først med lærerne i 1973, dernest sosialarbeiderne i 1978, syke-
pleierne i 1982, og en rekke andre i de følgende år.

Kunnskapsstaten stiller større vitenskapelige krav til profesjonenes yrke-
sutøvelse, med krav om en viss fortrolighet med akademiske ferdigheter og
verdier. Til en slik profesjonelle basiskunnskap hører også oppøvingen av en
vitenskapsteoretisk og yrkesetisk selvrefleksjon. Examen philosophicum har
vært et viktig redskap ved universitetene for å føre inn mot det akademiske fel-
lesskap. Ved høyskolene bør denne intensjon på en annen måte integreres i
selve fagstudiet, knyttet for eksempel til diskusjonen av praksiskunnskap i en
felles profesjonslære.

Den nye gradsstrukturen med bachelor og master vil kunne passe pent
inn i en slik vitenskapeliggjøring av høyskoleutdanningen. Den vil kunne
danne en samlende fellesramme for all profesjonsutdanning i høyskolesyste-
met. Ved å forbeholde høyskolene denne gradstrukturen understrekes
høyskolesystemets særpreg i så vel utdanningsprofil som studieorganisering.
Det er nettopp incitament som virker befordrende på den institusjonelle ege-
nart, som trengs. Høyskolene skal tilby et bredt register av utdanning, rettet
mot kvalifisering til bestemte yrker. Den samme incitamentstanke må
videreføres i forhold til lærernes kompetansekrav og derved systemets still-
ingsstruktur. I høyskolens profesjonsutdanninger vil det skapes vindskjeve
ordninger om den mer håndverksmessige kompetanse ikke anerkjennes i
samme grad som den akademiske. Fysioterapiutdanningen er like avhengig
av den fremragende terapeut i håndsverkmessig forstand som av en teoretiker
som har doktorert på Trygve Braatøys terapeutiske teori. Det er overhodet
vesentlig, fremholder Stjernø, at profesjonsutdanningen beholder «tilknytnin-
gen til yrkesfeltet og klient-/pasientbehov og ikke utvikles til en b-versjon av
instituttene på universitetene». 617 Denne profilering har betydning også for
forskningsprofilen: Profesjonshøyskolene bør i langt større grad enn univer-
sitetene satse på anvendt og brukerpåvirket forskning. 618

Evalueringsrapporten om høyskolereformen understreker betydningen
av å utvikle et faglig belønningssystem som kan frigjøre statushierarkiet fra
det akademiske, disiplinbaserte system: «Dersom disiplinorientert grunnfor-
skning er den aktivitet som gir størst uttelling i form av stillingsopprykk, vil
det for mange være liten grunn til å drive FoU-arbeid sentrert rundt fagenes
praksisfelt eller tverrfaglige problemstillinger knyttet til lokale forhold.» 619

616.S. Stjernø, «Har profesjonsutdanningene felleskomponenter?», i V. Bunkholdt m.fl., 
Kunnskap og omsorg, Oslo 1996, s. 35

617.Stjernø 1996, s. 35
618.H. Skoie, «Den besværlige forskningspolitikken», i I. Ramberg/H. Skoie (red.), Norsk 

forskningspolitikk foran et tidsskille?, Oslo 1999,
619.S. Kyvik (red.), Evaluering av høgskolereformen, Oslo 1999,, s. 324
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Denne diskusjonen henger sammen med spørsmålet om det profesjonssp-
esifikke kunnskapsgrunnlag og perspektivet om faglig fornyelse knyttet til
begreper som «taus kunnskap», «praksiskunnskap» og «omsorgsras-
jonalitet». Spørsmålet har vært reist om den svakere bundethet til de akade-
miske disipliner kan åpne for større tverrfaglighet i profesjonsutdanningen. På
dette felt bør høyskolene ha ambisjoner også forskningsmessig - en profesjon-
sforskning med et feste i faglig egenart. Hele profesjonsfeltet har vært forskn-
ingsmessig forsømt i norsk kontekst, til tross for profesjonenes ekspander-
ende rolle i styrings- som samfunnsliv. Det fantes en løfterik opptakt med sos-
iologiske studier av de akademiske yrker i regi av Institutt for samfunnsfor-
skning i Oslo (Vilhelm Aubert, Tore Lidbekk, Ulf Torgersen m.fl.). Men det er
blitt med enkeltstudier, uten formende systematikk. 620 Etableringen av et
Senter for profesjonstudier er et forsøk fra Høgskolen i Oslo på å gripe denne
utfordringen.

Sykepleien som eksempel
Det finnes eksempler fra de senere år på bidrag som peker mot en fornyelse
av profesjonsutdanningens identitet. Et slikt bidrag er gitt av Kari Martinsen,
sykepleier og filosof. Hennes studier har satt nye premisser for diskusjonen av
helsefagenes identitet i skandinavisk kontekst.

Sykepleien har siden 1960-tallet hatt en usikker faglig identitet mellom
den medisinske spesialistkompetanse på den ene side og de nye samfunns-
vitenskapene på den annen. Sykepleierne søkte mot samfunnsvitenskapene i
et forsøk på å riste av seg «legeåket». «Men sykepleie er tradisjonelt hverken
å være spesialist eller samfunnsviter,» skriver Kari Martinsen, «Sykepleiens
historie kan vise oss at våre formødre hadde en sikker fagidentitet som de
argumenterte for ut fra håndverkslæring og omsorg.»  621 Kari Martinsen har
søkt å gi sykepleien en egen, faglig identitet, uavhengig av den mannsdomin-
erte, medisinsk-vitenskapelige tradisjon. For dette formål har hun fulgt en
dobbelstrategi: å reetablere sykepleiens egen faghistorie for med den som
bakgrunn å utvikle en teori om sykepleie som yrkespraksis.

Ved inngangen til 1960-tallet ble sykepleien søkt gitt en ny basis som
forente kunnskap med autoritet: spesialistkompetanse, formet etter legenes
modell. Omsorgsbegrepet forsvant altså ut av sykepleiens vokabular.

På denne tiden ble «sykepleievitenskapen» introdusert som term i norsk
sykepleielitteratur. Som løsning på den faglige identitetskrise søkte syke-
pleien en ny profesjonalisering av yrket og fant den i en samfunnsvitenskape-
liggjøring av faget. Den overleverte praksiskunnskap, som hadde gitt faget
dets identitet, ble ansett som uvitenskapelig ut fra tidens vitenskapsideal: det
gamle karakterdannende kunnskapsideal med subjektive kategorier som
medfølelse, innlevelse og idealisme manglet vitenskapelig legitimitet. Legene
nedvurderte sykepleiernes omsorgsarbeid, og sykepleierne misforsto sitt
yrkesarbeid. - Den nye vitenskapelighet medførte ifølge Kari Martinsen at fag-

620.Viktige arbeider er: T. Lindbekk, Mobilitets- og stillingsstrukturer innenfor tre akade-
miske profesjoner 1910-63, Oslo 1967, T. Lindbekk, Skolesosiologi, Trondheim 1974, U. 
Torgersen, Profesjonssosiologi, Oslo 1972, U. Torgersen, Profesjoner og of fentlig sektor, 
Oslo 1994. - Se også V. Eriksen (red.), Profesjonsmakt, Oslo 1996.

621.K. Martinsen, Omsorg, sykepleie og medisin, Oslo 1989, s. 31.
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ets utøvere ble fremmede for sykepleiens tradisjonelle praksiskunnskap.
Teorien ble ikke lenger en systematisk refleksjon over praksis, men en styring
av praksis ut fra en vitenskapelig begrepshorisont. Resultatet ble enten et split-
tet faglig liv - praksis for seg, teori for seg - eller en praksis tillempet etter en
misvisende teori.

I sitt faglige alternativ knyttet Kari Martinsen an til Skjervheims positivis-
mekritikk for slik å lede sykepleien tilbake til dens humanistiske landskap.
Sykepleiens forbilde er ikke en positivistisk forstått vitenskap, men like mye
moralfilosofi, livsfilosofi og kunst. Det betyr ikke fornektelse av fagkunnskap-
ens grunnleggende betydning i sykepleien; sykepleien skal selvfølgelig være
faglig ajour. Men vitenskapen er ikke sykepleiens nærmeste alliansepartner:
«Når vitenskapen utvides til å begrunne sykepleien og til å bli en kultur, får
den en dominerende og omseggripende makt. Da vil den forarme praksis.»
For sykepleien er en «personorientert profesjonalitet» som bygger på «prak-
tisk kunnskap».

Sykepleierne har selv bidratt til sin egen identitetsoppløsning ved å bruke
yrkets vitenskapeliggjøring til å fremme egne profesjonsinteresser. I Kari
Martinsens forståelse av sykepleien ligger det en motstand mot den viten-
skapelige akademisering av praksisyrkene, som truer med å gjøre dem ident-
itetsløse. Gjennom positivismekritikkens innsikter kan sykepleien, som andre
praksisfag, befris fra akademiseringens tvangstrøye og åpner for sin egenart.
Skjervheim grep i sin positivismekritikk tilbake til Aristoteles og hans skille
mellom «teknikk» og «praksis». Kari Martinsen har vist aktualiteten av prak-
sis-begrepet for sykepleiens faglige identitet: «Det faglige skjønnet - den prak-
tisk-moralske handlingsklokskapen - er en gammel læretradisjon i praksisyr-
kene. Det sier noe om den omtenksomme sykepleier - den reflekterte prak-
tiker - om den gode sykepleie som uttrykkes i handling. Dét er en sykepleie
hvor den naturlige sansningen og erfaringen slippes til gjennom blikket,
hørselen, lukten og de følsomme ord. Dette er integrert i sykepleierens fer-
digheter, i hendenes følsomme grep. At skjønn er en ubrytelig del av syke-
pleierens praksis, betyr at kunnskapsformene i sykepleien må problematis-
eres.» 622 I sykepleien, slik forstått, rehabiliteres den tradisjonelle  kallstanken
- ikke som et forsvar for sykepleien som ulønnet omsorgsarbeid, men for å gi
den moderne profesjon en emosjonelt motiverende forankring som en positiv-
istisk vitenskap har frarøvet den.

Kari Martinsen åpner for en fundamental gjennomtenkning av spørsmålet
om profesjonenes yrkesidentitet, endog det vitenskapelig bannlyste kallet
rehabiliteres. En av dem som har søkt å vise den mer generelle betydningen
av Martinsens perspektiv er Gunnar Stave, rektor ved Høgskulen i Volda.
Yrkesidentiteten har en dobbelt komponent: en fagkomponent og en prak-
siskomponent. Den relative styrken av de to komponenter vil variere, skriver
Stave, og antyder to ytterpunkter: Mens sosialarbeideren gjerne vil knytte sin
identitet mer til fag enn til arbeidsplass, vil læreren i stor grad hente sin iden-
titet fra praksis. 623

622.K. Martinsen, Fra Marx til Løgstrup. Om etikk og sanselighet i sykepleien, Oslo 1997, s. 
138 f. - Om Kari Martinsens innflytelse på norsk (og dansk) sykepleie, se M. Kirkevold, F. 
Nortvedt, H. Alvsvåg (red.), Klokskap og kyndighet, Oslo 1993

623.G. Stave, «Yrkesidentiteten i historisk perspektiv», i Bunkholdt m.fl. 1996, s. 20
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Akademisk drift
Den type faglig fornyelse som Kari Martinsen representerer, kan forspilles
ved reformer som sitter fast i faglig konvensjonalitet. Universitetet i Oslo har
for eksempel etablert et hovedfag i sykepleievitenskap og et hovedfag i helse-
fag (en overbygning over fysioterapi, ergoterapi m.v.). Hovedfag i helsefag
finnes også ved Universitetet i Bergen. I disse tilfellene er det fraværet av en
institusjonell differensieringsstrategi som har hindret den rasjonelle løsning,
nemlig at disse hovedfagene integreres i profesjonsutdanningen ved
høyskolene. Universitetet bidrar ved denne typen utvidelser til disse fagenes
«akademiske drift«: å bli etterligninger av de akademiske disiplinene i stedet
for å finne seg selv. Når én og samme utdanning finnes både på universitetene
og ved høyskolene virker universitetene modellskapende i kraft sin over-
ordnede akademiske posisjon. Ved en omgjøring av høyskolene i Bodø, Kris-
tiansand og Stavanger til universitet (som etter Mjøs-utvalgets modell trolig vil
skje etter noen år) vil et slikt overlappende dobbeltsystem være institusjonali-
sert på flere felt. Forslaget innebærer en kraftig understøttelse av den akade-
miske drift - med fremmedgjøring fra faglig egenart som resultat. Det er
bemerkelsesverdig at det ikke drøftes mer inngående hva slike institusjonelle
endringer vil ha å si for hele utdannings- og forskningsfeltet. Hans Skoie hører
til de få som har drøftet disse problemstillingene kontinuerlig og gjennom de
siste ti-femten årene advart mot institusjonell forvitring som følge av akade-
misk drift. Skoie har fått støtte av den fremstående amerikanske universitet-
sanalytikeren Martin Trow (som også Mjøs-utvalget konsulterte på sin
Amerika-reise, men kanskje ikke om disse spørsmål?). Professor Trow
advarer mot en utvikling hvor gode «non-traditional institutions» raskt forvan-
dles til «weak research universities». Særlig betenkt er Trow over tendensen
«to squeeze research out of people and departments that have no training, apti-
tude or inclination for research, with the resulting proliferation of bad and use-
less research». 624

Et annet felt hvor det burde skje en konsentrasjon av ressursene, er  jour-
nalistutdanningen. Det er viktig at journalistutdanningen får styrket sin faglige
kompetanse ved en integrasjon med universitetenes mediefaglige miljø, og
denne integrasjon bør finne sted i profesjonsutdanningens institusjonelle kon-
tekst. I stedet for etter mye besvær å lage et felles hovedfag i journalistikk for
mediefag ved Universitetet i Oslo og journalistutdanningen ved Høgskolen i
Oslo, med kvotert deltakelse fra de to institusjoner, burde Institutt for
mediefag løskobles fra Blindern og i stedet integreres ved Høgskolen på Bis-
lett. Derved ville en kunne oppnå en faglig konsentrasjon av knappe ressurser.
Den teoretiske refleksjon ville få en mer solid praksis-forankring, journalistut-
danningen en betimelig faglig opprustning - og journaliststanden kanskje en
tryggere identitet.

Et annet eksempel på uheldig akademisering er utviklingen av  peda-
gogikkfaget. Pedagogikken har, kan en si, fått en stadig mer diffus faglig iden-
titet i takt med en økende akademisering. Ved Universitetet i Oslo kan en
observere et bemerkelsesverdig eksempel på faglig imperiebygging. Integras-
jonen av Statens spesiallærerhøgskole med rekken av spesialpedagoger har

624.Skoie 1999, s. 83
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fått det pedagogiske fagmiljø til å ese så kraftig ut, at det er blitt et eget fakultet
- «Det utdanningsvitenskapelige fakultet». Den pedagogiske fagkompetanse
burde i langt større grad ha vært integrert ved høyskolene, bl.a. i lærerutdan-
ningen. Et hovedproblem i norsk skole i hele etterkrigstiden har vært split-
telsen lærere/pedagoger, med en lærerpraksis som ble for lite konfrontert
med pedagogisk teori, og en pedagogisk teori med for liten praksisforankring.
Begge parter er blitt skadelidende: lærerne med svekket yrkesidentitet og
pedagogene med diffus, men ekspansiv fagidentitet.

Fusjonen mellom profesjonsbaserte høyskoler og distriktshøyskolene har
forsterket den akademiske drift i hele høyskolesystemet. Idéen bak distrikt-
shøyskolene var at de skulle ivareta behovet for en kortere yrkesutdanning
enn den universitetene og de vitenskapelige høyskolene tilbød: flere valg-
muligheter, fleksible overgangsordninger, kortere studier, preget av andre
yrkesinnretninger. Distriktshøyskolene skulle stå for «noko sermerkt og ha
sin eigen identitet», understrekte statsråd Kjell Bondevik, de var ikke «tenkt
som universitetsfilialar». 625 I noen tilfeller har det fungert slik. I andre har der-
imot ambisjonen vært å omformes til miniuniversitet via en kopiering av uni-
versitetenes utdannings- og forskningspraksis. I stedet for økt institusjonelt
mangfold er det blitt større institusjonell likhet. 626

Evalueringsrapporten er entydig på dette punkt: «Til tross for en generell
akademiseringsprosess i høgskolesystemet, viser evalueringen at halvparten
av det totale fagpersonalet mener at praksisorientert undervisning bør priori-
teres høyere. Til sammenligning er det bare en femtedel som mener at teori-
orientert undervisning bør øke i omfang. (...) Disse tallene illustrerer den
spenningen som finnes i de enkelte utdanningene mellom den akademisk ori-
enterte delen av personalet og den mer yrkesrettede delen av høgskoleper-
sonalet.» 627 Evalueringsrapporten konkluderer med at det er skapt «et spen-
ningsforhold som det vil bli en stor utfordring å avklare i de kommende
årene». 628

Denne «utfordring» har Mjøs-utvalget latt ligge. Debatten om profesjon-
sutdanningens egenart er, oppsiktsvekkende nok, totalt fraværende. Det
prekære reformgrunnlaget illusteres av at utvalget i kapitlet om en ny og hel-
hetlig gradsstruktur har en passus om, at en ikke har hatt anledning til å vur-
dere reformens betydning for lærerutdanningen, og foreslår nedsatt et nytt
utvalg. Det er riktig, men det samme kunne ha vært sagt om de andre yrkesut-
danningene. Og det bekrefter for så vidt også utvalget selv når det sier, at det
må foretas en ny utredning for å tilpasse den nye gradsstrukturen til profesjon-
sutdanningene. Slik illusteres problemet med den administrative reform-
logikk: først modellene, deretter reformforslagene - og så til sist analysene. -
Det er i det hele tatt bemerkelsesverdig at et utvalg med ambisjon om å
reformere hele det høyere utdanningssystem ser bort fra hovedfunnene i den
offentlige evaluering av den forutgående høyskolereform. Mjøs-utvalget

625.H. Skoie, «Det regionale systemet - noen prinsipielle spørsmål i et historisk perspektiv», 
i N. Roll-Hansen (red.), Forskning i de regionale høyskolene - noen prinsipielle spørsmål, 
Oslo 1992, s. 35

626.Ibid., s. 36 ff.
627.Kyvik 1999, s. 322
628.Ibid., s. 325
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skjærer utenom dilemmaene. Det konstaterer i stedet slapt at det er «en viss
konvergens mellom institusjonstypene». Det er med denne referansen til det
som «er», en må se utvalgets forslag om det som «bør» være: reformer for for-
sterket konvergens.

Mjøs-utvalgets forslag om felles gradsstruktur og et kvalifiseringsopplegg
for å oppnå universitetsstatus vil sementere høyskolenes identitetsproblem:
deres akademiske drift. Den mangelfulle avklaring av høyskolenes som uni-
versitetenes institusjonelle egenart fører til utydelighet i to retninger - for den
akademiske utdanning og for den yrkesrettede utdanning. Resultatet kan bli
en halvakademisering av hele det høyere utdanningssystem: høyskolene aka-
demiseres, og universitetene gymnasifiseres. Vi ser konturene av en
kunnskapsstat på norsk: et høyere utdanningssystem som en halvakademisk
hybrid, et konturløst arrangement for en institusjonalisert halvkompetanse.
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Vedlegg 2 

Lovutkast med kommentarer

1  Skisse til lov om statens universiteter og høgskoler

Kap 1 Innledende bestemmelser
§ 1-1 Lovens virkeområde
(1) Loven gjelder for statseide institusjoner som driver høyere utdanning

og forskning og som Kongen har bestemt at loven skal gjelde for.
§ 1-2 Institusjonens virksomhet
(1) Institusjoner som omfattes av loven skal innenfor rammen av institus-

jonens formål, vedtekter og andre vedtak truffet av institusjonsmøte:
1. Gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunst-

nerisk utviklingsarbeid og erfaring. Innenfor et nasjonalt nettverk for
høgre utdanning og forskning skal institusjonene som omfattes av loven
samarbeide og utfylle hverandre i sine faglige aktiviteter. Utdanningstilbu-
det skal utformes og ses i sammenheng med andre nasjonale og internas-
jonale utdanningstilbud.

2. Drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utvikling-
sarbeid.

3. Formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens
metoder og resultater.

4. Gi eller organisere tilbud om etterutdanning på sine fagområder.

(2) Institusjoner som er universitet eller vitenskapelig høgskole har et særlig
nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning og for å bygge opp,
drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige
samlinger og publikumsutstillinger. Andre institusjoner kan i vedtektene
tillegges et tilsvarende ansvar på sine særskilte fagområder.

§ 1-3 Partsstilling
(1) Institusjonen kan selv ha rettigheter og forpliktelser, kan være part i

avtaler med private og offentlige myndigheter og kan ha partsstilling overfor
domstoler og andre myndigheter.

§ 1-4 Forholdet til annen lovgivning
(1) Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forval-

tningsloven) og lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen
(offentlighetsloven) gjelder for institusjonen.

(2) Konkurs og gjeldsforhandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjelds-
forhandling og konkurs (konkursloven) kan ikke åpnes i institusjonen.

§ 1-5 Lovens fravikelighet
(1) Bestemmelsen i loven kan ikke fravikes i vedtektene med mindre det

motsatte er særskilt fastsatt i loven.
Kap 2 Stiftelse og vedtekter
§ 2-1 Stiftelse av institusjonen.
(1) Departementet treffer vedtak om opprettelse av institusjon etter denne

loven ved å opprette et stiftelsesdokument som skal inneholde institusjonens
vedtekter og dessuten angi institusjonens styre og revisor. Skal staten gjøre



NOU 2000: 14
Vedlegg 2 Frihet med ansvar 720
innskudd i annet enn penger skal det angis i stiftelsesdokumentet hva som
skal skytes inn.

(2) Institusjonen anses stiftet fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er
undertegnet. Fra dette tidspunkt kan institusjonen ha partsstilling etter § 1-3.

§ 2-2 Vedtektene
(1) Institusjonen skal ha vedtekter som i det minste angir:

1. Institusjonen navn (firma).
2. Institusjonens formål.
3. Den kommune hvor institusjonen skal ha sitt hovedkontor.
4. Verdien av statens innskudd i institusjonen.
5. Antall styremedlemmer

§ 2-3 Vedtektsendringer
(1) Endringer i vedtektene vedtas av institusjonsmøtet.
Kap 3 Institusjonens kapital
§ 3-1 Krav om forsvarlig egenkapital
(1) Institusjonen skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig

utfra virksomhetens omfang og karakter.
§ 3-2 Handleplikt ved tap av egenkapitalen
(1) Hvis det må antas at institusjonens egenkapital er lavere enn forsvarlig

ut fra virksomhetens omfang og karakter, skal styret straks behandle saken.
Styret skal innen rimelig tid varsle departementet og gi det en redegjørelse om
institusjonens økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi institusjonen en
forsvarlig egenkapital.

§ 3-3 Senere endring i statens innskudd
(1) Etter at institusjonen er stiftet kan institusjonsmøtet vedta å øke stat-

ens innskudd. Møteprotokollen skal angi hvor mye innskuddet skal økes med.
Er innskuddet annet enn penger, skal protokollen angi hva som skal skytes
inn.

(2) Institusjonsmøtet kan vedta å sette ned statens innskudd. Møtepro-
tokollen skal angi hvor mye innskuddet skal settes ned med, og om beløpet
skal anvendes til:
1. Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte,
2. tilbakebetaling til staten, eller
3. overføring til fond.

§ 3-4 Overføring av institusjonens midler til staten
(1) Overføring av institusjonens midler til staten som ikke skjer ved ned-

settelse statens innskudd eller ved oppløsning kan bare foretas så langt insti-
tusjonen etter overføringen har en nettoformue som overstiger innskuddskap-
italen. Ved beregningen av beløpet skal balansen for det siste regnskapsåret
legges til grunn. Det kan ikke i noe tilfelle besluttes overført mer enn forenlig
med forsiktig og god forretningskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte
være inntruffet etter balansedagen eller som må forventes å ville inntreffe.

Kap 4 Institusjonsmøtet
§ 4-1 Institusjonsmøtet
(1) Departementet utøver den øverste myndighet i institusjonen i institus-

jonsmøtet. Institusjonsmøtet kan ikke gi institusjonen pålegg om læreinnhol-
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det i undervisningen og innholdet i forskning eller det kunstneriske og faglige
utviklingsarbeid.

(2) Departementets myndighet i institusjonen kan ikke utøves utenom
institusjonsmøtet.

§ 4-2 Ledelsens rett og plikt til å være tilstede i institusjonsmøtet
(1) Institusjonens styre, rektor og revisor har rett til å være tilstede i insti-

tusjonsmøtet og til å uttale seg der. Rektor og styrets leder har plikt til å være
tilstede med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig for-
fall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. Institusjonens revi-
sor har plikt til å være tilstede for så vidt de saker som skal behandles er av en
slik art at revisors nærvær kan anses nødvendig.

§ 4-3 Ordinært institusjonsmøte
(1) Ordinært institusjonsmøte holdes innen seks måneder etter utgangen

av hvert regnskapsår.
(2) På det ordinære institusjonsmøte skal følgende saker behandles og

avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under institusjonsmøtet.

§ 4-4 Ekstraordinært institusjonsmøte
(1) Ekstraordinært institusjonsmøte holdes når departementet, styret

eller revisor finner det nødvendig.
§ 4-5 Innkalling til institusjonsmøte
(1) Departementet innkaller til institusjonsmøte og bestemmer innkall-

ingsmåten. Innkallingen til ordinært institusjonsmøte skal foretas senest to
uker før møtet, og skal være vedlagt årsoppgjør og revisors beretning.

(2) Til møtet innkalles de som etter § 4-2 har rett til å være tilstede på insti-
tusjonsmøtet.

(3) Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet.
Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Institusjonsmøte
kan ikke treffe vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med
mindre samtlige av de som etter § 4-2 har rett til å være tilstede samtykker i
det.

§ 4-6 Møteledelse og protokollasjon
(1) Institusjonsmøtet ledes av styrets leder eller i dennes fravær av styrets

nestleder .Er ingen av disse tilstede oppnevner departementet møtelederen.
(2) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for institusjonsmøtet.

Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som velges
blant de tilstedeværende. Er noen av de som etter § 4-2 har rett til å være tilst-
ede, uenig i departementets beslutning, skal deres oppfatning føres inn i pro-
tokollen.

Kap 5 Institusjonens styre og rektor
§ 5-1 Institusjonens styre.
(1) Institusjonen skal ha et styre på 11 medlemmer.
(2) Institusjonsmøtet velger styrets leder og nestleder.
(3) Rektor kan ikke være medlem av styret.
§ 5-2 Styrets sammensetning
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(1) Med de unntak som følger av annet og tredje ledd velger institusjons-
møtet styrets medlemmer. Institusjonsmøtet bestemmer også om det skal vel-
ges varamedlemmer. Institusjonsmøtet kan ikke velge til styremedlemmer
eller varamedlemmer noen som er ansatt ved institusjonen. Departementet gir
nærmere forskrift om valg av styremedlemmer i Samisk høgskole.

(2) Tre av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte ved insti-
tusjonen. Av disse skal to velges av og blant de ansatte i undervisnings- og for-
skerstillinger og en skal velges av og blant de teknisk og administrative
ansatte.

(3) To av styrets medlemmer skal velges av og blant studentene ved insti-
tusjonen.

(4) Kongen kan gi nærmere forskrift om valget av styremedlemmer etter
annet og tredje ledd, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valg-
måten og om avgjørelse av tvister om valget, samt om bortfall av verv som sty-
remedlem. Kongen kan også gjøre unntak fra annet og tredje ledd.

§ 5-3 Styremedlemmenes funksjonstid
(1) Styremedlemmer fungerer i to år med mindre annen funksjonstid er

fastsatt i vedtektene. Funksjonstiden kan ikke settes lenger enn til fire år.
Institusjonsmøte kan fastsette en kortere funksjonstid ved suppleringsvalg.

(2) Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om
funksjonstiden er utløpt.

§ 5-4 Opphør av styreverv før funksjonstiden er utløpt
(1) Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake

før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til
styret.

(2) Medlem av styret som er valgt av institusjonsmøtet kan når som helst
fjernes ved beslutning av institusjonsmøtet.

§ 5-5 Styrets myndighet
(1) Forvaltningen av institusjonen hører under styret. Det har ansvar for

at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives
effektivt og i overensstemmelse med institusjonens formål, vedtekter og
andre vedtak fastsatt av institusjonsmøte.

(2) Styret skal fastsette planer for utdannings-, forsknings- og annen faglig
virksomhet ved institusjonen og fastsette budsjett for institusjonens virksom-
het

(3) Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av institusjonens virk-
somhet.

(4) Det skal holde seg orientert om institusjonens økonomiske stilling og
plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjen-
stand for betryggende kontroll.

§ 5-6 Styrets tilsynsmyndighet
(1) Styrets skal føre tilsyn med den daglige ledelse og institusjonens virk-

somhet for øvrig.
(2) Styret kan fastsette instruks for rektor.
§ 5-7 Innkalling til styremøte
(1) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs.

Medlem av styret og rektor kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke
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for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har rektor rett til å være tilstede
og til å uttale seg i styremøtene.

(2) Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rime-
lig varsel og skal , så langt mulig inneholde en saksliste som er utarbeidet av
styrelederen.

§ 5-8 Saksbehandlingen i styret
(1) Styret treffer vedtak i møter.
(2) Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til-

stede, herunder minst ett av henholdsvis de tilsattes og studentenes represen-
tanter i styret.

(3) Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har
stemt for dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene. De som stemmer for et
forslag , må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for
at forslaget skal anses vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.

(4) Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Er et styremedlem eller rektor
uenig i styrets beslutning, kan han kreve å få sin oppfatning ført inn i protokol-
len.

§ 5-9 Rektor
(1) Institusjonen skal ha en rektor .
(2) Rektor tilsettes av styret. Det faglige kollegium skal godkjenne tilset-

tingen.
(3) Rektors tjenestetid er tre år. Han kan tilsettes for en ny treårsperiode

en gang.
§ 5-10 Rektors myndighet
(1) Rektor leder institusjonens virksomhet. Rektor er underordnet styret

og skal følge de pålegg og retningslinjer styret har gitt.
(2) Rektors myndighet omfatter ikke saker som etter institusjonens for-

hold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan rektor bare
avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt han myndighet til det eller sty-
rets myndighet ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for institusjonen. Sty-
ret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

(3) Rektor skal sørge for at institusjonens regnskap er i samsvar med lov
og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

§ 5-11 Representasjonen utad
(1) Styret representerer institusjonen utad, og tegner dens firma.
(2) Styret kan gi styremedlem eller rektor rett til å tegne institusjonens

firma.
Vedtektene kan begrense myndigheten etter forrige punktum og også

selv gi bestemmelse om fullmakt som der nevnt
(3) Rektor representerer institusjonen utad i saker som faller innenfor

hans myndighet etter § 5-10.
§ 5-12 Overskridelse av representasjonsretten
(1) Har noen som representerer institusjonen utad etter reglene i § 5-11

ved disposisjon på selskapets vegne gått utover sin myndighet, er disposis-
jonen ikke bindende for institusjonen når den godtgjør at medkontrahenten
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forsto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet, og det ville
stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

Kap 6 Institusjonens faglige kollegium
§ 6-1 Institusjonens faglige kollegium
(1) Institusjonen skal ha et faglig kollegium på 15 medlemmer eller etter

vedtak av styret et høyere tall som er delelig med fem.
(2) Tre femdeler av kollegiets medlemmer skal representere de fast til-

satte i undervisnings- og forskerstillinger. Avdelingslederne er medlemmer av
det faglige kollegiet i kraft av sin stilling og inngår i denne gruppen. Resten av
representantene for denne gruppen skal velges av og blant de fast tilsatte i
undervisnings- og forskerstilling.

(3) En femdel velges av og blant teknisk og administrativt tilsatte og en
femdel velges av og blant studentene.

(4) Når særlige grunner foreligger kan styret fastsette en annen sam-
mensetning og størrelse på det faglige kollegium enn det som er fastsatt i
første og annet ledd. Styret kan likeledes bestemme at innehaver av bestemte
stillinger eller verv skal være medlem av kollegiet i kraft av stillingen eller
vervet. Styrets vedtak etter dette leddet skal godkjennes av institusjonsmøte.

(5) Styrets medlemmer kan ikke være medlem av det faglige kollegium.
(6) Rektor er medlem av det faglige kollegium i kraft av sin stilling og er

kollegiets leder.
§ 6-2 Det faglige kollegiums oppgaver
(1) Det faglige kollegium skal behandle saker av faglig karakter. Institus-

jonsmøtet kan gi nærmere regler om det faglige kollegiums oppgaver.
§ 6-3 Saksbehandlingen i det faglige kollegium
(1) Det faglige kollegium er vedtaksført når minst halvdelen av

medlemmene er tilstede, herunder minst ett medlem valgt av henholdsvis stu-
dentene og de teknisk og administrative tilsatte.

(2) Som det faglige kollegiums beslutning gjelder det som flertallet av de
møtende har stemt for. Står stemmetallet likt ved valg av leder, nestleder eller
møteleder avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet
gjelder det som møtelederen har stemt for.

Kap 7 Særlige bestemmelser om institusjonens virksomhet
§ 7-1 Saker av vesentlig betydning for institusjonens formål mv
(1) Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydn-

ing for institusjonens formål eller som i vesentlig grad vil endre institusjonens
karakter, skal saken skriftlig forlegges departementet. I vedtektene kan det
fastsettes nærmere regler om hvilke saker som skal forelegges departementet
etter forrige punktum.

§ 7-2 Låneopptak og garantitilsagn
(1) Avtale om lån skal godkjennes av institusjonsmøtet eller inngås av sty-

ret etter fullmakt fra institusjonsmøtet for den enkelte avtale.
(2) Første ledd gjelder ikke kredittytelser med vanlig løpetid institusjonen

mottar i forbindelse med forretningsavtaler.
(3) Institusjonen kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til

sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.
§ 7-3 Salg av vesentlige eiendeler, deltakelse i og opprettelse av andre sel-

skaper m v
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(1) Følgende vedtak av styret må godkjennes av institusjonsmøtet:
1. Vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre eiendeler av

vesentlig betydning for institusjonen eller staten.
2. Vedtak om investeringer av vesentlig betydning for institusjonen eller

staten.

§ 7-4 Deltakelse i andre selskaper og samarbeidstiltak m v
(1) Institusjonen kan opprette og delta i andre selskaper eller samar-

beidstiltak når selskapet eller samarbeidstiltaket driver virksomhet som
omfattes av institusjonens formål eller støtter opp under dette. Institusjonens
styre skal holde seg orientert om institusjonens deltakelse i andre selskaper
eller samarbeid og om den betydningen deltakelsen har for institusjonens
øvrige virksomhet.

(2) Institusjonens ordinære undervisnings- og forskningsoppgaver kan
ikke overføres til annet selskap eller samarbeidstiltak. Deltakelse i annet sel-
skap eller samarbeidstiltak må ikke begrense institusjonens selvstendighet i
faglige spørsmål.

(3) Institusjonen kan ikke uten institusjonsmøtets samtykke inngå avtale
om deltakelse i et selskap eller annet samarbeidstiltak hvor institusjonen har
et ubegrenset ansvar for den felles virksomhetens samlede forpliktelser eller
for deler av disse.

§ 7-5 Utlegg og arrest
(1) Institusjonens eiendeler kan ikke være gjenstand for utlegg eller

arrest.
Kap 8 Oppløsning og avvikling
§ 8-1 Vedtak om oppløsning
(1) Beslutning om oppløsning av institusjonen treffes av departementet.
§ 8-2 Oppløsning etter melding fra styret
(1) Har styret grunn til å tro at institusjonen ikke kan oppfylle sine forplik-

telser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende departementet meld-
ing om forholdet. Med mindre det vedtas en plan for fortsatt drift som vil gi
fordringshaverne dekning ved forfall, skal foretaket oppløses.

(2) I de første seks månedene etter at melding som nevnt i første ledd er
sendt er sendt til departementet, kan det ikke gjennomføres tvangssalg eller
annen tvangsdekning i institusjonens eiendeler.

§ 8-3 Oppløsning etter krav fra en fordringshaver
(1) Når det er grunn til å tro at institusjonen ikke kan oppfylle sine forplik-

telser etter hvert som de forfaller, kan melding som nevnt i § 8-2 første ledd,
også sendes til departementet av en fordringshaver som ikke har sin fordring
betryggende sikret. Melding som nevnt kan også sendes av en fordringshaver
som ikke har sin fordring betryggende sikret når han har krevd institusjonen
for klar og forfalt gjeld, og tidligst fire uker etter første påkrav har sendt ytter-
ligere et påkrav til institusjonen med en betalingsfrist på minst to uker. Meld-
ing må i tilfelle være sendt i løpet av de første to ukene etter betalingsfristens
utløp. Når melding er sendt til departementet etter leddet her, gjelder § 8-2
første ledd annet punktum og annet ledd tilsvarende.

(2) Er det ikke innen seks måneder fra melding som nevnt i første ledd er
sendt, lagt fram en plan som nevnt i § 8-2 første ledd annet punktum og insti-



NOU 2000: 14
Vedlegg 2 Frihet med ansvar 726
tusjonen heller ikke er besluttet oppløst, kan fordringshaver som nevnt i første
ledd kreve institusjonen oppløst ved dom.

§ 8-4 Vedtak om avvikling mv
(1) Når institusjonen er besluttet oppløst, jf §§ 8-1 og 8-3 siste ledd, skal

departementet innen to uker innkalle til institusjonsmøte hvor det velges
avviklingsstyre og gis nærmere regler om avviklingsmåten.

(2) Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære styret ut av funksjon.
§ 8-5 Melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel
(1) Avviklingsstyret skal straks gi melding til Foretaksregisteret om at

institusjonen er besluttet oppløst. Foretaksregisteret skal samtidig med regis-
trering av meldingen kunngjøre beslutningen og varsle institusjonens
fordringshavere om at de må melde seg til institusjonen innen en frist fastsatt
av avviklingsstyret som regnes fra siste kunngjøring. Fristen skal være på
minst en måned og ikke lenger enn tre måneder. Kunngjøringen skal rykkes
inn to ganger med minst en ukes mellomrom i Norsk Lysingsblad og i en avis
som er alminnelig lest der institusjonen er hjemmehørende.

§ 8-6 Dekning av fordringshaverne
(1) Avviklingsstyret skal sørge for at alle kjente fordringshavere får dekn-

ing for så vidt ikke fordringshaveren frafaller sitt krav eller samtykker i å ta inn
en annen som debitor i stedet. Dette gjelder likevel ikke fordringshavere med
omtvistede eller usikre krav. Overfor disse svarer staten etter oppløsningen, jf
§ 8-8.

(2) I den utstrekning det ikke er midler i institusjonen til å dekke fordring-
shavere som skal dekkes etter første ledd, skal staten skyte inn de midler i
institusjonen som er nødvendig for å dekke fordringshaverne.

§ 8-7 Endelig oppløsning
(1) Når alle kjente fordringshavere som skal dekkes etter § 8-6 har fått

dekning, og eventuelt overskudd er overført til staten, skal avviklingsstyret
legge et skriftlig oppgjør fram for departementet til godkjenning.

(2) Når oppgjøret er godkjent av departementet, skal det meldes til Fore-
taksregisteret at institusjonen er endelig oppløst.

§ 8-8 Statens ansvar for fordringshavere etter oppløsningen
(1) Etter at institusjonen er oppløst, svarer staten overfor fordringshavere

som ikke har fått dekning etter § 8-6.
(2) En fordringshavers krav mot staten etter forrige ledd foreldes senest

tre år regnet fra det tidspunkt da institusjonen ble meldt endelig oppløst til
Foretaksregisteret. For omtvistede eller usikre krav, jf § 8-6 første ledd annet
punktum, gjelder likevel reglene i foreldelsesloven.

Kap 9 Sammenslutning med annen institusjon og omdanning til institusjon
etter loven.

§ 9-1 Sammenslutning med annen institusjon
(1) Departementet kan treffe vedtak om at en institusjon etter denne loven

skal oppløses ved at dets eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser
og forpliktelser i sin helhet blir overført til en annen institusjon etter denne
loven. Institusjonens fordringshavere og øvrige rettighetshavere kan ikke
motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfalls-
grunn for rettsforholdet.
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(2) Når det er truffet vedtak etter første ledd skal vedkommende departe-
ment straks innkalle til institusjonsmøte i de berørte institusjoner. Institusjon-
smøtene treffer vedtak om den nærmere gjennomføringen av sammenslutnin-
gen.

§ 9-2 Omdanning til institusjon etter loven
(1) En statlig virksomhet som driver universitet- eller høyskolevirksomhet

kan som helhet overføres til institusjon etter denne loven ved at eiendeler, ret-
tigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som er knyttet til virk-
somheten overføres til institusjonen. Fordringshavere og øvrige rettighetsha-
vere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en
bortfallsgrunn for rettsforholdet.

(2) Tjenestemannsloven § 13 nr 2 til nr 6 om fortrinnsrett til annen
statsstilling og ventelønn skal ved omdanning av statlig virksomhet til institus-
jon etter denne loven fortsatt gjelde for arbeidstakere som blir sagt opp av
grunn som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr 1 (a), (b) og (c), og som var
omfattet av disse reglene før omdanningen. Fortrinnsretten til annen statsstill-
ing og retten til ventelønn etter forrige punktum opphører på et nærmere fast-
satt tidspunkt etter omdanningen. Tidspunktet fastsettes av departementet for
den enkelte institusjon, og angis i stiftelsesdokumentet, jf § 2-1 første ledd.
Bestemmelsen i dette leddet gjør ingen innskrenkninger i arbeidstakerens
rettigheter etter arbeidsmiljøloven §§ 60 nr 2 og 67.

(3) Departementet kan i forskrift eller for enkelte tilfeller gi nærmere
bestemmelse om overføring av virksomhet til institusjon etter denne loven
etter første, annet og tredje ledd.

Kap 10 Riksrevisjonens kontroll
§ 10-1 Riksrevisjonens kontroll
(1) I institusjon som er organisert etter loven her og i selskap som fullt ut

eies av institusjonen, har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplysninger den
finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra rektor som fra styret og den revisor
som reviderer institusjonens årsregnskap. I den utstrekning det finnes nødv-
endig, kan Riksrevisjonen selv foreta undersøkelser.

(2) Stortinget kan fastsetter regler om Riksrevisjonens kontroll med for-
valtningen av statens interesser i institusjonen og herunder fastsette hvilke
dokumenter m.m. som skal sendes til Riksrevisjonen.

(3) Riksrevisjonen skal varsles og har rett til å være tilstede på institusjon-
smøter.

Kap 11 Erstatnings- og straffeansvar
§ 11-1 Erstatningsansvar
(1) Styremedlem og rektor plikter å erstatte skade som vedkommende

under utførelsen av sin oppgave forsettlig eller uaktsomt volder institusjonen,
staten eller andre.

(2) Erstatningsansvaret etter første ledd kan lempes for så vidt det finnes
rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og
forholdene ellers.

§ 11-2 Beslutning om å gjøre ansvar gjeldende
(1) Beslutning om at institusjonen skal gjøre ansvar gjeldende etter § 11-1

treffes av institusjonsmøtet.
§ 11-3 Straffeansvar
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(1) Styremedlem eller rektor som forsettlig eller uaktsomt overtrer
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller medvirker til slik over-
tredelse, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel inntil
tre måneder.

2  Merknader til skisse til lov om statens universiteter og høgskoler

Innledning
I  (Link til) kap 12 har utvalget redegjort for sitt syn på organisering og tilkny-
tningsform for statlige høyere utdanningsinstitusjoner. Flertallet mener at de
statlige institusjonene bør organiseres som egne rettssubjekter. I  (Link til)
kap 13 har utvalget redegjort for sitt syn på den interne ledelse og styring av
institusjonene.

Med utgangspunkt i utvalgsflertallets forslag og vurderinger i  (Link til)
kap 12 og  (Link til) kap 13 er det utarbeidet en skisse til særlov for organiser-
ingen av statlige høyere utdanningsinstitusjoner som egne rettssubjekter.
Skissen er utarbeidet med utgangspunkt i statsforetaksformen som er regu-
lert i lov 30. august 1991 nr 71 om statsforetak, men likevel slik at skissen er
tilpasset de særlige forhold som gjør seg gjeldende for statlige universiteter
og høgskoler. Slike hensyn har blant annet gjort seg gjeldende ved utformin-
gen av reglene om institusjonenes styringsorganer.

Organisering som eget rettssubjekt innebærer at det er institusjonen, og
ikke staten som tilordnes rettigheter og forpliktelser og som er part i avtaler
institusjonen inngår. Videre innebærer stillingen som eget rettssubjekt at
institusjonen har sine egne inntekter og sin egen formue som institusjonens
egne organer disponerer over. Institusjonens bruk av egne midler omfattes
ikke av statens bevilgnings- og budsjettsystem. Det kan videre ta opp lån
uavhengig av Stortingets myndighet når det gjelder opptak av statslån. Det er
lov- og avtaleverket for de privatansatte som gjelder for institusjonens ansatte.
Utvalget har likevel sett det som riktig at tjenestemannslovens regler om for-
trinnsrett til ny tilsetting i staten etter oppsigelse og ventelønn videreføres for
tidligere statsansatte i en begrenset periode etter omorganisering av en insti-
tusjon til eget rettssubjekt etter reglene i lovskissen, se § 9-2 annet ledd i
lovskissen.

På tilsvarende måte som statsforetaksformen særpreges den foreslåtte
organisasjonsformen ved at staten har et bakenforeliggende ansvar for at insti-
tusjonen har midler til å dekke sine kreditorer, jf utkastet § 8-6 annet ledd.

Til § 1-1
Bestemmelsen angir lovens materielle virkeområde. Det er et vilkår for at
loven skal få anvendelse at det dreier seg om en institusjon som driver høyere
utdanning og forskning og som staten eier alene. Dessuten er det et vilkår at
Kongen for den enkelte institusjon har bestemt at institusjonen skal organis-
eres etter loven.
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Til § 1-2
Bestemmelsen fastsetter at de ytre rammer for institusjonens virksomhet, og
avløser gjeldende universitetslov § 2. Formålet og nærmere rammer for virk-
somheten kan presiseres i vedtektene for den enkelte institusjon.

Til § 1-3
Bestemmelsen innebærer at institusjon som er organisert etter loven vil være
et eget rettssubjekt som rettslig og økonomisk er atskilt fra staten. Se de inn-
ledende merknadene hvor det er nærmere redegjort for hva stillingen som
eget rettssubjekt innebærer. Om den nærmere begrunnelsen for å organisere
institusjonene som egne rettssubjekter vises til  (Link til) kap 11 i utrednin-
gen.

Til § 1-4
Paragrafen slår fast at forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for insti-
tusjoner som er organisert etter loven. Dessuten fremgår det av bestem-
melsen at en institusjon som kommer i økonomiske vanskeligheter ikke kan
slås konkurs. Lovskissens § 8-3, jf § 8-6 ivaretar fordringshavernes interesser
i en situasjon hvor institusjonen selv ikke er i stand til å dekke sine forplik-
telser.

Til § 1-5
Bestemmelsen presiserer at loven ikke kan fravikes i vedtektene for den
enkelte institusjon med mindre dette er særskilt hjemlet i loven.

Til § 2-1
Paragrafen inneholder nærmere bestemmelser om opprettelse av en institus-
jon etter loven.

Første ledd bestemmer at det er departementet som treffer vedtak om
opprettelse av institusjonen. Departementets vedtak må ha hjemmel i Stort-
ingsvedtak som åpner for å skille ut statlig virksomhet i et eget rettssubjekt og
som gir hjemmel til å gjøre et statlig innskudd i institusjonen. Selve stiftelsen
gjøres ved at departementet oppretter et stiftelsesdokument som i det minste
angir institusjonens vedtekter, styre og revisor. Når det i forbindelse med stif-
telsen skal gjøres innskudd i annet enn penger, så som når en igangværende
institusjon skal omorganiseres til en institusjon etter loven, skal stiftelsesdo-
kumentet også opplyse hva som skal skytes inn.

Etter annet ledd er institusjonen stiftet når stiftelsesdokumentet er under-
tegnet. Loven inneholder ikke nærmere regler om registrering i Foretaksreg-
isteret, men det forutsettes at det tas inn bestemmelse om dette i foretaksreg-
isterloven.

§ 2-2
Paragrafen angir minstekravet til institusjonens vedtekter.
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§ 2-3
Paragrafen fastsetter at det hører under institusjonsmøtet, det vil si departe-
mentet å foreta endringer i vedtektene.

§ 3-1
Paragrafen fastsetter et krav om at institusjonen skal ha et forsvarlig egenkap-
italgrunnlag. Dette er for det første et pålegg til staten som eier. Dessuten
pålegger det styret et ansvar for at virksomheten tilpasses egenkapital-
grunnlaget.

Til § 3-2
Bestemmelsen pålegger styret en handleplikt hvis institusjonens egenkapital
er lavere enn forsvarlig. Bestemmelsen har som hovedformål å hindre at en
institusjon kommer ut i et økonomisk uføre, og gir staten som eier mulighet
for å sette i verk nødvendige tiltak.

Til § 3-3
Paragrafen inneholder nærmere regler for fremgangsmåten hvis staten etter
stiftelsen skal øke sitt innskudd i institusjonen.

Til § 3-4
Institusjonens midler tilhører ikke statskassen, men eies av institusjonen selv.
Bestemmelsen inneholder nærmere regler om framgangsmåten hvis staten
som eier ønsker å overføre midler fra institusjonen til statskassen. Bestem-
melsen ivaretar institusjonens interesse i å opprettholde et forsvarlig kapital-
grunnlag.

Til § 4-1
Paragrafen slår fast at institusjonen skal ha et institusjonsmøte, og at det er
gjennom dette at staten som eier utøver myndighet i selskapet. Bestemmelsen
innebærer at staten som eier ikke kan utøve myndighet i institusjonen på
annen måte enn gjennom institusjonsmøtet.

Første ledd annet punktum presiserer institusjonens uavhengighet i
faglige spørsmål. Bestemmelsen avløser gjeldende universitetslov § 2 nr 3.

Til § 4-2
Paragrafen presiserer at styret, rektor og revisor har rett til å være tilstede i
institusjonsmøtet og til å uttale seg der om de saker som skal behandles. Rek-
tor og styrets leder har dessuten som utgangspunkt plikt til å være tilstede.

Til § 4-3
Paragrafen fastsetter at det skal avholdes ordinært institusjonsmøte for god-
kjenning av årsregnskap og årsberetning innen seks måneder etter utgangen
av hvert regnskapsår, dvs innen 1.juli.
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Til § 4-4
Paragrafen fastsetter at departementet, styret og revisor når som helst kan
bestemme at det skal avholdes ekstraordinært institusjonsmøte.

Til § 4-5
Paragrafen inneholder nærmere regler om innkalling til institusjonsmøtet.
Det er departementet som forestår innkallingen. For innkalling til ordinært
institusjonsmøte gjelder en to ukers innkallingsfrist. For ekstraordinært insti-
tusjonsmøte fastsetter loven ikke noen bestemt innkallingsfrist, men det er en
forutsetning at de som etter § 4-2 har rett til å være tilstede får rimelig varsel.

Annet ledd presiserer at styremedlemmene, rektor og revisor skal inn-
kalles til institusjonsmøtet.

Tredje ledd presiserer at institusjonsmøtet som hovedregel ikke kan
behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Til § 4-6
Paragrafen inneholder nærmere regler om møteledelse og protokollasjon i
institusjonsmøtet. Bestemmelsen pålegger blant annet en plikt til å føre pro-
tokoll hvor styremedlem, rektor eller revisor som er uenig i departementets
beslutning skal få ført inn sin oppfatning.

Til § 5-1
Paragrafen fastsetter at enhver institusjon skal ha et styre på elleve medlem-
mer. Nærmere regler om styrets sammensetning er fastsatt i § 5-2. Videre fast-
setter paragrafen at det er institusjonsmøtet, det vil si departementet som vel-
ger styrets leder og nestleder. Endelig fastsetter paragrafen at rektor ikke kan
være medlem av styret. Om rektors møterett i styret, se § 5-7 første ledd tredje
punktum.

Til § 5-2
Bestemmelsen inneholder nærmere regler om styrets sammensetning. I
samsvar med det som er sagt i  (Link til) kap 13 er det foreslått at institusjon-
smøtet, det vil si departementet velger styrets flertall, og at dette ikke kan
være personer som er ansatt ved institusjonen.

I første ledd er det dessuten en særskilt hjemmel for departementet til å gi
egne forskrifter for valg av styremedlemmer i Samisk Høgskole, jf gjeldende
universitetslov § 11 nr 3 annet punktum.

Annet og tredje ledd inneholder regler om de ansattes og studentenes sty-
rerepresentasjon.

Til § 5-3
Paragrafen inneholder nærmere regler om styremedlemmenes funksjonstid
som i utgangspunktet er satt til to år.
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Til § 5-4
Paragrafen gir det enkelte styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er
utløpt såfremt det foreligger et særlig forhold som gjør dette rimelig. Videre
gir bestemmelsen institusjonsmøtet, det vil si departementet, rett til å når som
helst å fjerne et styremedlem. Det kreves ikke noe nærmere begrunnelse for
slikt vedtak.

Til § 5-5
Paragrafen inneholder nærmere regler om styrets myndighet. Utgangspunk-
tet er at styret har det overordnete ansvaret for forvaltningen av institusjonen
og dermed det overordnete ansvaret for virksomheten som drives ved institus-
jonen. Dette innebærer at styret har et overordnet ansvar for så vel den faglige
virksomheten som for økonomiske- og administrative spørsmål.

I annet, tredje og fjerde ledd presiseres styrets overordnete ansvar for
planlegging, budsjett og organisering av virksomheten. Dessuten pålegges
styret et særlig ansvar for å holde seg orientert om institusjonens økonomiske
stilling, jf i denne forbindelse § 3-2 og internkontroll.

Til § 5-6
Paragrafen pålegger styret en tilsynsplikt ovenfor rektor og dennes daglige
ledelse av institusjonen.

Til § 5-7
Bestemmelsen gjelder innkalling til styremøter.

Til § 5-8
Bestemmelsen gjelder saksbehandlingen i styret.

Til § 5-9
Bestemmelsen fastslår at hver institusjon som omfattes av loven skal ha en
rektor. Rektor tilsettes av styret, men tilsettingen skal godkjennes av det
faglige kollegiet. Se nærmere  (Link til) kap 13.

Det fremgår videre av bestemmelsen at rektor tilsettes på åremål med en
tjenestetid på tre år. Åremålsperioden kan fornyes en gang.

Til § 5-10
Paragrafen regulerer rektors myndighet i institusjonen, og fastsetter at rektor
leder institusjonens virksomhet med forbehold for de spørsmål som hører
under styret, jf annet ledd. Det følger videre av paragrafen at rektor er under-
ordnet styret som kan gi rektor instrukser og pålegg.

Til § 5-11
Paragrafen gjelder institusjonens representasjon utad, og innebærer at det er
styret som har den generelle kompetansen til å representere institusjonen
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utad, herunder binde institusjonen overfor tredjemann ved avtaleinngåelse.
Bestemmelsen gir rektor en selvstendig rett til å representere institusjonen
utad innenfor rektors myndighetsområde etter § 5-10. Dessuten kan rektor
ved særlig fullmakt etter annet ledd gis den alminnelige retten til å represen-
tere institusjonen.

Til § 5-12
Bestemmelsen gjelder overskridelse av representasjonsretten etter § 5-11, og
inneholder nærmere vilkår for at institusjonen i slike tilfeller kan si seg ubun-
det.

Til § 6-1
Bestemmelsen fastsetter i samsvar med det som er sagt i  (Link til) kap 13 at
institusjonen skal ha et faglig kollegium. Bestemmelsen inneholder nærmere
regler om sammensetningen av dette organet. Det fremgår av bestemmelsen
at flertallet skal være representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og for-
skerstillinger. Rektor og avdelingslederne (dekanene) er medlemmer av det
faglige kollegiet i kraft av sin stilling. Dessuten fremgår det av bestemmelsen
at det teknisk- og administrative personalet samt studentene skal være repre-
sentert i det faglige kollegium.

Til § 6-2
Bestemmelsen fastsetter at det faglige kollegium i samsvar med det som er
sagt i  (Link til) kap 12 skal behandle saker av faglig karakter. Institusjons-
møtet kan for den enkelte institusjon gi nærmere regler om det faglige kol-
legiums oppgaver.

Til § 6-3
Bestemmelsen inneholder nærmere regler om saksbehandlingen i det faglige
kollegium.

Til § 7-1
Bestemmelsen fastsetter at før styret treffer vedtak i saker som antas å være
av vesentlig betydning for institusjonens formål eller som i vesentlig grad vil
endre institusjonens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet.
Bestemmelsen innebærer ikke at ansvaret for slike saker blir veltet over på
departementet. Dette vil bare være tilfelle dersom departementet ønsker å
gjøre endringer i styrets forslag, og følger dette opp med et institusjonsmøte
hvor styret gis nærmere instrukser om vedtakets innhold eller i etterhånd
omgjør styrets vedtak. Etter annet punktum kan det i vedtektene presiseres
hvilke sakstyper som skal forelegges departementet før styret treffer vedtak i
saken.
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Til § 7-2
Paragrafen fastsetter at styret ikke kan inngå avtale om lån uten at avtalen er
godkjent av institusjonsmøtet, dvs departementet eller institusjonsmøtet har
gitt styret fullmakt til låneopptaket. Bestemmelsen må ses i sammenheng med
statens ansvar for institusjonens forpliktelser etter § 8-6 annet ledd.

Til § 7-3
Bestemmelsen fastsetter at vedtak om å avhende eller pantsette institusjonens
faste eiendommer eller andre eiendeler av vesentlig betydning for institus-
jonen eller av staten må godkjennes av institusjonsmøtet, dvs departementet.
Tilsvarende gjelder vedtak om investeringer av vesentlig betydning.

Til § 7-4
Paragrafen gir institusjonen hjemmel til å opprette eller delta i andre selskaper
eller samarbeidstiltak. Forutsetningen er at selskapet eller samarbeidstiltaket
driver virksomhet som omfattes av institusjonens formål eller støtter opp
under dette. Bestemmelsen gir styret grunnlag for å organisere randsonevirk-
somhet i egne selskaper. Bestemmelsen avløser gjeldende universitetslov §
17. I bestemmelsen er det presisert at institusjonens ordinære undervisnings-
og forskningsoppgaver ikke kan overføres til annet selskap eller samar-
beidstiltak.

Til § 7-5
Bestemmelsen fastsetter at det ikke kan tas utlegg eller arrest i institusjonens
eiendeler.

Til § 8-1
Bestemmelsen legger det til departementet å treffe vedtak om oppløsning av
institusjonen. Departementets vedtak vil vanligvis måtte ha grunnlag i et stort-
ingsvedtak .

Til §§ 8-2 og 8-3
Paragrafene gjelder oppløsning av en institusjon som er i økonomisk krise. Ini-
tiativ til oppløsning i slike tilfeller kan komme fra styret eller fra en fordring-
shaver. Bestemmelsene fastsetter en prosedyre som gir departementet valget
mellom å vedta en plan for refinansiering av institusjonen og som vil sikre fort-
satt drift eller oppløse institusjonen. Ved oppløsning vil staten måtte skyte inn
de midler i institusjonen som er nødvendig for å sikre fordringshaverne full
dekning, jf § 8-6 annet ledd.

Til § 8-4
Bestemmelsen inneholder nærmere regler om valg av avviklingsstyre,
avviklingsmåte m.v.
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Til § 8-5
Bestemmelsen inneholder regler om melding til Foretaksregisteret om
oppløsning av institusjonen og kreditorvarsel.

Til § 8-6
Paragrafen pålegger avviklingsstyret en plikt til å sørge for at fordringshav-
erne får dekning i forbindelse med oppløsningen. I den utstrekning ikke insti-
tusjonen selv har midler til å dekke fordringshaverne, plikter staten å skyte
inn de midler i institusjonen som er nødvendig for å dekke fordringshaverne.
Bestemmelsen svarer til statens ansvar etter statsforetaksloven § 51 annet
ledd. Se også de innledende merknadene.

Til § 8-7
Paragrafen gjelder sluttbehandlingen av oppløsningen.

Til § 8-8
Paragrafen pålegger staten et ansvar overfor fordringshavere som ikke har
fått dekning i forbindelse med oppløsningen av institusjonen etter § 8-6. Slike
krav mot staten foreldes som hovedregel senest tre år etter at institusjonen
blir meldt endelig oppløst til Foretaksregisteret. Bestemmelsen svarer til
statsforetaksloven § 53.

Til § 9-1
Bestemmelsen gjelder sammenslutning av institusjoner som er organisert
etter loven.

Til § 9-2
Bestemmelsen inneholder nærmere regler om omorganisering av statlige uni-
versitet eller høyskoler som er organisert som forvaltningsorganer til institus-
jon etter loven. Bestemmelsen svarer til statsforetaksloven § 55, og inneholder
på tilsvarende måte som denne bestemmelsen en videreføring av tjeneste-
mannslovens regler om fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn for
tidligere statstjenestemenn som var omfattet av disse reglene før omorganis-
eringen. Se også de innledende merknadene.

Til § 10-1
Bestemmelsen inneholder regler om Riksrevisjonens kontroll. Bestemmelsen
svarer til statsforetaksloven § 45.

Til §§ 11-1, 11-2 og 11-3
Paragrafene inneholder regler om erstatnings- og straffeansvar for institusjon-
ens styremedlemmer og rektor. Bestemmelsen svarer til statsforetaksloven
§§ 56, 57 og 58.
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3  Organisering av statlige universiteter og høgskoler som forvaltning-
sorganer

Innledning
Et mindretall i utvalget foreslår at statlige universiteter og høgskoler også i
fremtiden organiseres som forvaltningsorganer, men med mer omfattende
myndighet og uavhengighet enn institusjonene har etter gjeldende ordning.
Det nærmere innholdet av mindretallets forslag går fram av  (Link til) kap 11.
Lovteknisk vil mindretallets forslag kunne gjennomføres ved endringer i gjel-
dende universitetslov. Nedenfor er det skissert på hvilke punkter det særlig
kan være aktuelt med lovendring for å gjennomføre mindretallets forslag. Det
mindretallet som går inn for å videreføre universitetene og høgskolene som
forvaltningsorganer med utvidede fullmakter mener at hovedtrekkene i den
modellen for intern ledelse og styring av institusjonene som utvalget har rede-
gjort for i  (Link til) kap 12 også kan innarbeides i en forvaltningsorganmodell
etter mindretallets forslag. Likevel mener mindretallet at det er ønskelig med
en ny styringsordning som åpner for at departementet oppnevner et flertall av
styrenes representanter, men foreslår at det her kan gis rom for at institus-
jonene velger egne løsninger etter godkjenning fra departementet. I lovskis-
sen er det også antydet hvordan dette kan tenkes gjort innenfor rammen av
den nåværende universitetsloven.

Skisse til endringer i enkelte bestemmelser i universitetsloven

§ 3
Bestemmelsen endres slik at styret, rektor og det faglige kollegium utgjør
institusjonens styringsorganer.

§ 4
§ 4 nr 1 endres slik at styret gis generell myndighet til å treffe beslutninger i
institusjonens saker. Det presiseres , evenentuelt i motivene at styrets myn-
dighet bl a omfatter utvikling og oppretting av egne utdanningstilbud, utform-
ing av studie-, evaluerings- og eksamensordninger, intern organisering og
fastsetting av tilsettings- og personalreglement ut fra institusjonens egme
behov.

Det lovfestes at styret ikke kan gis pålegg i spørsmål som gjelder innhold,
utvikling, organisering av undervisning og forskning og andre saker av faglig
karakter. Dette vil gi institusjonen uavhengighet i forhold til departementet i
slike saker. Bestemmelsen vil presisere den uavhengigheten som mindretal-
let mener gjelder allerede etter gjeldende lov, og vil dessuten innebære en
utvidelse av institusjonenes uavhengighet i faglige spørsmål i forhold til det
sok gjelder i dag. Andre bestemmelser i loven som gir Kongen og departe-
mentet myndighet i faglige spørsmål må tilpasses den forslåtte lovendringen.
Dette gjelder bl. a. §§ 44 til 47. Det bør dessuten vurderes om gjeldende lov §
2 nr. 3 kan oppheves som overflødig etter lovendringen.

I motivene til bestemmelsen bør det bl. a. peke på at styret også vil ha
avtalekompetanse innenfor sitt myndighetsområde, herunder myndighet til å
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pådra staten avtalemessige forpliktelser innenfor de budsjettmessige rammer
institusjonen er gitt. Bestemmelsen forutsetter også å gi styret myndighet til
å etablere selskaper eller gå inn i samarbeidstiltak som driver randsonevirk-
somhet.

Bestemmelsen om styrets myndighet kan eventuelt utbygges med slike
presiseringer av styrets ansvar på spesielle områder som fremgår av §§ 5-5 og
5-6 i utvalgsflertallets skisse til lov om statens universiteter og høgskoler.

§ 6
Bestemmelsene gjelder styrets sammensetning og foreslås byttet ut med en
ny bestemmelse om styrets sammensetning som i det alt vesentlige kan
utformes etter mønster av §§ 5-2 og 5-3 i utvalgsflertallets skisse til lov om stat-
ens universiteter og høgskoler. Det kan også vurderes å ta inn i loven saksbe-
handlingsregler m.v. som fastsatt i §§ 5-7 og 5-8 i utvalgsflertallets lovskisse.

§§ 7 og 8
Det foreslås at gjeldende regler om universitets- eller høgskolrådets oppgaver
og sammensetninger byttes ut med regler om det faglige kollegiet. Reglene vil
i det alt vesentlige kunne utarbeides etter mønster av §§ 6-1, 6-2 og 6-3 i
utvalgsflertallets lovskisse.

§§ 9 og 10
Bestemmelsene i gjeldende lov gjelder rektor og prorektor. Disse bestem-
melsene byttes ut med nye regler som i det vesentlige utarbeides etter møn-
ster av §§ 5-9 og 5-10 i utvalgsflertallets lovskisse.

Budsjettmessige tiltak
Ved siden av lovtiltak, forutsetter mindretallets forslag budsjettmessige tiltak
som vil gi institusjonene større budsjettmessig frihet. Dette innebærer bl.a.
nettobudsjettering og adgang til fondsoppbygning slik at institusjonene ikke
må tilbakeføre merinntekter som for eksempel utbytte fra randsonevirksom-
het til statskassen, men beholde midlene i institusjonen.

4  Skisse til lov om høgre utdanningsvirksomhet

Kap 1 Formål og anvendelse
§ 1-1 Anvendelse
(1) Denne lov gjelder for institusjoner som mottar statlige tilskudd for å gi

utdanning etter denne lov, eller som tildeler eksamener og grader gitt med
medhold i denne lov.

§ 1-2 Formål
Kap 2 Definisjoner
§ 2-1 Offentlig godkjente grunnutdanninger
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(1) Med offentlig godkjente grunnutdanninger menes i denne lov lavere
grad og høyere grads utdanning inkludert doktorgradsutdanning, som inngår
i de grader, yrkesutdanninger eller utdanningsprogram etter § 5-1.

Kap 3 Vilkår for tilskudd og tildelingsrett
§ 3-1 Vilkår for statlige tilskudd
(1) For å få tildelt statlige tilskudd til offentlig godkjent grunnutdanning,

må institusjonen og utdanningen være godkjent etter § 3-3 og § 3-4.
§ 3-2 Vilkår for å tilby offentlig godkjente grunnutdanninger
(1) For å kunne tilby offentlig godkjente grunnutdanninger, må institus-

jonen være godkjent etter § 3-3 og § 3-4.
§ 3-3 Faglige vilkår
(1) For å bli godkjent etter denne lov må:
a.) institusjonen være godkjent, av Senter for evaluering og akkreditering,

som samlet kvalifisert høgre utdanningsinstitusjon, og
b.) institusjonen være godkjent av Senter for evaluering og akkreditering,

som kvalifisert til å tilby utdanning innen det respektive fagområde og på det
respektive faglige nivå (lavere grad, høyere grad eller doktorgrad), og

c.) det respektive utdanningstilbudet være godkjent av Senter for evaluer-
ing og akkreditering, som tilfredsstillende i henhold de generelle krav til
bredde og dybde fastsatt for den enkelte grad, yrkesutdanning eller utdan-
ningsprogram , og

d.) et respektive utdanningstilbudet være godkjent av Senter for evaluer-
ing og akkreditering, som innordnet i grader, yrkesutdanninger eller utdan-
ningsprogrammet gitt etter § 5-1, samt samordnet med andre institusjoner
etter denne lov slik at studenten kan få godskrevet utdanningen etter § 6-1.

§ 3-4 Klageordninger og rettigheter
(1) For å bli godkjent etter denne lov, må institusjonen legge forholdene

til rette for studentråd etter § 9-1, samt ha forsvarlige ordninger for behandling
av forvaltningsrettslige klager. Departementet er godkjenningsinstans.

§ 3-5 Iverksetting av utdanningstilbud
(1) En institusjon som er godkjent etter § 3-3 nr. 1, og som har ordninger

etter § 3-4 , kan iverksette utdanningstilbud før godkjenning etter § 3-3 nr. 2 til
4 foreligger. Om ikke godkjenning foreligger innen rimelig tid etter tilbudets
iverksettelse, må institusjonen innstille tilbudet.

Kap 4 Opptak av studenter
§ 4-1 Offentlig godkjent grunnutdanning
(1) Det generelle grunnlag for opptak som student til offentlig godkjent

grunnutdanning, er fullført og bestått norsk videregående opplæring (generell
studiekompetanse). Grunnlag for opptak på like vilkår er også tilsvarende
internasjonal utdanning eller annen erfaring og kompetanse som gir et
likeverdig grunnlag.

(2) Styret kan lempe for kravet om generell studiekompetanse på sær-
skilte studier eller fag.

(3) Styret kan fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til gjennom-
føringen av studiet gjør det nødvendig.

(4) Den som er tatt opp som student ved en institusjon etter denne lov har
adgang til studier ved de øvrige, såfremt søkeren har bestått eksamen av



NOU 2000: 14
Vedlegg 2 Frihet med ansvar 739
minst en årsenhet ved en annen institusjon etter denne lov. For opptak etter
tredje ledd, kan styret fortsatt kreve spesielle opptakskrav.

(5) Ved vedtak som gjelder opptak av studenter, gjelder reglene i lov 10.
februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Departementet er
klageinstans.

§ 4-2 Organisering av opptaket. Falskt vitnemål.
(1) Departementet kan gi bestemmelser om nasjonal samordning av

opptak til offentlig godkjente grunnutdanninger.
(2) Dersom en institusjon oppdager at en søker har levert falskt vitnemål

eller andre falske dokumenter, kan andre institusjoner under denne lov
informeres. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner mv.

Kap 5 Grader, titler og studieplaner
§ 5-1 Grader og Titler
(1) Kongen bestemmer hvilke grader, yrkesutdanninger eller andre

utdanningsprogram som etter denne lov kan tildeles, den tid det enkelte stu-
dium normalt skal kunne gjennomføres på, og hvilken tittel den enkelte grad,
yrkesutdanning eller utdanningsprogram gir enerett til.

(2) Senteret for evaluering og akkreditering kan fastsette generelle krav
til bredde og fordypning innenfor de grader, yrkesutdanninger eller andre
utdanningsprogram etter første ledd.

(3) Kongen tildeler institusjonen betegnelsen universitet, vitenskapelig
høgskole eller høgskole. Departementet kan ikke beslutte å tildele en institus-
jonsbetegnelse til en institusjon som av senteret for evaluering og akkrediter-
ing ikke er vurdert som kvalifisert til å inneha den respektive betegnelse.

§ 5-2 Forbud mot bruk av titler og grader
(1) Kongen kan, ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk av som uriktig

gir inntrykk av å være av samme karakter som titler etter § 5-1, eller som på
en misvisende måte er egnet til å forveksles med disse.

(2) Den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en alene eller
som del av en annen tittel, uten å ha rett til dette, straffes med bøter.

Kap 6 Overføring mellom institusjonene
§ 6-1 Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra institusjon

under denne lov, fritak fra eksamen eller prøve
(Pålegg om å godskrive annen utdanning fra andre institusjoner, nasjonale

og internasjonale).
Kap 7 Eksamen og sensur
§ 7-1 Eksamen og sensur
(1) Styret skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir

prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen
skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende studium.

(2) Det skal være minst to sensorer ved bedømmelsen av den enkelte kan-
didat, hvorav minst én ekstern.

(3) Styret selv kan gjøre unntak fra bestemmelsen i annet ledd annet punk-
tum om utdanningsprogrammet av faglige hensyn fremtrer som særlig bedre
egnet ved alternative evalueringsformer eller ved vurdering av praksisop-
plæring eller lignende. Styret selv kan også gjøre unntak i forbindelse med
avviklingen av den enkelte eksamen hvis det ikke er mulig å skaffe kvalifisert
ekstern sensor.
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(4) For vedtak om eksamen og sensur, gjelder reglene i lov 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker med de særskilte regler som
følger av loven her. Departementet er klageinstans.

§ 7-2 Annullering av eksamen eller prøve
(Særregler for institusjonens annullering av studentens eksamen, eller

prøve)
§ 7-3 Klage over formelle feil ved eksamen
(Særskilte klageordninger ved klage over saksbehandlings feil ved

eksamen)
§ 7-4 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
(Særskilte regler for klageordninger ved klage over karakterfastsettin-

gen)
Kap 8 Bortvisning og utestengning
§ 8-1 Bortvisning. Utestenging
(Særskilte regler for vedtak om bortvisning/utestengning - domstolsprøv-

ing)
§ 8-2 Utestenging fra klinisk undervisning eller praksisopplæring grunnet

straffbare forhold
(Hjemmel til bortvisning under visse vilkår grunnet straffbare forhold)
§ 8-3 Domstolsprøving av vedtak om bortvisning eller utestenging
Kap 9 Studentråd
§ 9-1 Studentråd
(1) Studentene ved institusjonen kan opprette et studentorgan for å ivareta

studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institus-
jonens styre og råd. Tilsvarende kan studentene ved den enkelte avdeling eller
grunnenhet opprette studentorgan for denne. Studentene skal høres i alle
saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

(2) Institusjonene skal legge forholdene til rette slik at studentorganene
kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.

Kap 10 Senter for evaluering og akkreditering
§ 10-1 Formål
(1) Senter for evaluering og akkreditering skal føre tilsyn med institus-

joner etter § 1-1. Senteret skal godkjenne institusjoner og utdanningstilbud
som kvalifiserte til å motta statlige tilskudd eller som kvalifiserte til å tildele
grader og eksamener etter denne lov.

§ 10-2 Senterets styre
(1) Senteret ledes av et styre med fem medlemmer. Medlemmene og

varamedlemmene oppnevnes av Kongen. Kongen utpeker styrets leder og
nestleder. Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for en periode
av fire år. Kongen kan fastsette instruks for styret.

(2) Av og blant de ansatte velges to medlemmer som supplerer styret ved
behandling av administrative saker. Valgordningen avtales i forhandlinger
med de ansatte, og fastsettes i mangel av slik avtale av departementet.

(3) Senterets styremedlemmer og tjenestemenn må ikke være ansatt eller
ha lønnet arbeid i eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende
organ i noen institusjon som er under tilsyn.

§ 10-3 Senterets daglige ledelse
(1) Direktøren for senteret ansettes av styret for en periode på fem år.
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(2) Senteret kan engasjere nasjonale og internasjonale faglig ekspertise og
personer med annen sakkyndighet til å utføre oppdrag innenfor senterets
arbeidsområde.

(3) Senteret kan oppnevne utvalg til å foreta selvstendige granskinger
innenfor senterets arbeidsområde.

§ 10-4 Senterets oppgaver
(1) Senteret skal:
a.) foreta evalueringer av utdanninger og høgre utdanningsinstitusjoner i

Norge samt bistå institusjonene i sitt kvalitetsarbeid, og
b.) se til at vilkårene for å tilby utdanning etter § 3-3, er oppfylt, og
c.) fastsette generelle krav til bredde og fordypning i den enkelte grad

etter § 5-1, og
d.) fastsette nærmere bestemmelser for godskrivning og overførbarhet av

utdanninger, nasjonale og internasjonale, etter § 6-1, og
e.) vurdere om institusjonen oppfyller de krav som den relevante institus-

jonsbetegnelse fører med seg: Universitet, vitenskapelig høgskole eller høg-
skole. Tilsynet gir innstilling til departementet i slike saker. Departementet
kan ikke beslutte å tildele en institusjonsbetegnelse til en institusjon som av
senteret ikke er vurdert som kvalifisert til å inneha den respektive betegnelse.

(2) Senteret skal forberede alle saker som kommer innunder dets virk-
somhet når avgjørelsen er tillagt Kongen eller departementet.

(3) Senteret gir hvert år en melding om sin virksomhet til vedkommende
departement.

§ 10-5 Senterets myndighet
(1) Om senteret finner at en institusjon driver virksomhet som ikke blir

funnet godkjent etter § 3-3, kan senteret gi pålegg om å stanse virksomheten.
(2) Senteret kan i forskrift fastsette generelle krav til bredde og fordypn-

ing i den enkelte grad etter § 5-1.
(3) Senteret kan fastsette nærmere bestemmelser for godskrivning og

overførbarhet av utdanninger, nasjonale og internasjonale, etter § 6-1.
(4) Senteret kan granske de rapporter og andre oppgaver fra institusjonen

og skal ellers gjøre de undersøkelser om deres faglige stilling og faglige virk-
somhet som tilsynet finner nødvendig. Institusjonene plikter når som helst å
la senteret få gå gjennom institusjonens protokoller, registre, bøker doku-
menter og beholdninger av enhver art og gi alle opplysninger som tilsynet
måtte kreve. Institusjoner og tillits- og tjenestemenn i institusjoner etter § 1-1,
har samme opplysningsplikt overfor et utvalg etter § 10-3, som de har overfor
senteret.

(5) Hvis opplysningsplikten som er pålagt institusjonene etter annet ledd
ikke oppfylles, kan opplysningsplikten pålegges de enkelte tillits- og tjeneste-
menn i institusjonen. Institusjonen skal i slike tilfeller som hovedregel varsles.

§ 10-6 Klage over senterets vedtak
(Særskilte klagenemd og klageordninger for tilsynets vedtak)
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5  Merknader til skisse til lov om høgre utdanningsvirksomhet

Innledning
I  (Link til) kap 15 er det redegjort for utvalgets forslag til lovstruktur for høgre
utdanning. Der foreslås det at det etableres en felles lov som regulerer utdan-
ningsvirksomheten ved de statlige og de private institusjonene. Loven skal
omhandle den faglige reguleringen av utdanningstilbud som mottar statlige
tilskudd eller som er en del av den felles nasjonale gradsstrukturen. Skissen
til lov vil således erstatte reguleringen av den faglige virksomhet i både Lov
om universiteter og høgskoler samt at den vil erstatte hele privathøg-
skoleloven.

Lovstrukturen innebærer at offentlige og private institusjoner blir under-
lagt samme vilkår når det gjelder reguleringen av den faglige virksomhet.
Kravene til godkjenning, opptak, reguleringen av grader og titler, eksamener
samt ulike forvaltningsrettslige klageordninger vil således bli identiske for alle
institusjoner som mottar statlige tilskudd eller som tildeler offentlig godkjente
grunnutdanninger.

Skissen er basert på flertallets forslag. Skissen reflekterer den samlede
lovreguleringen av en rekke forslag fra flere ulike kapitler. Særlig relevante
for bakgrunnen er  (Link til) kapittel 7, om kvalitet og effektivitet i læringsmil-
jøet,  (Link til) kapittel 9 om gradsstruktur og kapittel 15 om evaluering og
akkreditering i høgre utdanning.

Til § 1-1
Bestemmelsen angir lovens materielle virkeområde. Det er to ulike vilkår som
hver for seg vil føre til lovens anvendelse. For det første vil loven gjelde for
institusjoner som mottar statlige tilskudd til utdanning etter denne lov. For det
andre vil loven gjelde for de institusjoner og utdanningstilbud som er en del av
det offentlige gradssystemet som etablert i denne lov.

Til § 2-1
I reguleringen av den faglige virksomheten, kan være hensiktsmessig å skille
mellom det tradisjonelle utdanningstilbudet institusjonene gir, og andre
utdanningstilbud som kan tenkes utvikles. Her tenkes særlig på kortvarig
kursvirksomhet eller lignende. Lovens system blir her at den offentlig god-
kjente grunnutdanningen blir stilt overfor kvalitetskrav. Videre vil det være
krav til at grunnutdanningen skal innpasses i gradssystemet samt kunne over-
føres til andre institusjoner. I utviklingen av andre typer studietilbud er det
større behov for fleksibilitet, markedstilpassing og hurtighet i beslutningene.
Til forståelsen av hva som er offentlig godkjent grunnutdanning ses hen til
institusjonens tradisjonelle utdanningsvirksomhet og om den gir uttelling i
det nasjonale gradssystemet. Det typiske vil være de fag hvor den alt over-
veiende del av studentene er førstegangsstuderende, som på de tidligere
cand.mag, hovedfag eller profesjonsstudiene.
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Til § 3-1
Bestemmelsen fastsetter at kvalitativ godkjenning, samt godkjenning av kla-
geordninger etter § 3-4, er absolutte vilkår for å motta statlige tilskudd. Dette
betyr at departementet ikke kan finansiere offentlig godkjent grunnutdanning
som mangler slik godkjenning. Regelen gir imidlertid ingen plikt for departe-
mentet til å finansiere godkjente institusjoner. Begrunnelsen for bestem-
melsen er utvalgets hovedfokus på kvalitet. Utvalget ønsker en garanti for at
de utdanningstilbud som finansieres, er av forsvarlig kvalitet. Særlig tas det
sikte på å kvalitetssikrere nye utdanningstilbud. Den kvalitative vurderingen
skal ikke kunne overprøves av politiske vurderinger. Et uavhengig
kvalitetssikringsorgan vil være en godt egnet mekanisme for dette. For å
ivareta hensynet til fleksibilitet og hurtighet er det likevel gitt rom for visse
unntak. Regelen i § 3-5 gir institusjonen mulighet til å iverksette sitt utdanning-
stilbud i påvente av godkjenning. Bestemmelsen er nærmere drøftet i  (Link
til) kap 15.5.

Til § 3-2
Bestemmelsen krever en godkjenning av faglige og organisatoriske forhold,
for at institusjonene skal kunne tildele utdanninger som er en del av det
offentlige grunnutdanningssystemet. Bestemmelsen vil omfavne de utdan-
ningstilbud som ikke mottar statlige tilskudd, men som samtidig er en
offentlig godkjent grunnutdanning. Det vil si utdanningstilbud som er helt
eller delvis en del av det nasjonale gradssystemet som blir etablert av departe-
mentet. Slike utdanningstilbud kan være aktuelle innenfor institusjoner som
mottar statlige tilskudd, men som velger å finansiere programmet uavhengig
av statsstøtte. Videre vil dette kunne være aktuelt for andre institusjoner som
ønsker å sikre sine utdanningstilbud den fordel å være en integrert del av det
offentlige gradssystemet. Bestemmelsen fastsetter den kvalitative godkjen-
ningen, samt godkjenning av klageordninger etter § 3-4 som absolutte vilkår
for å kunne tildele offentlig godkjente grunnutdanninger.

Bestemmelsen er nærmere drøftet i  (Link til) kap 15.5.

Til § 3-3
Bestemmelsen fastsetter ulike vilkår som alle må være oppfylt for at institus-
jonen skal kunne bli godkjent. Bestemmelsen omhandler den faglige godkjen-
ningen, og det er senteret for evaluering og akkreditering som vil stå for god-
kjenningen. For det første må institusjonen som helhet være funnet samlet
kvalifisert. For det andre må institusjonen være funnet kvalifisert innenfor det
respektive fagområde og på det aktuelle nivå. Når det gjelder vilkåret om god-
kjennelse innenfor et fagområde, vil det være vanskelig å i loven avgrense
dette presist. Begrepet fagområde har, innenfor de ulike vitenskaper og tradis-
joner ulik betydning. Den nærmere fastsettelsen av dette, vil måtte utmeisles
gjennom senterets praksis. Det bør imidlertid legges vekt på utvalgets
generelle mål om en stor grad av faglig selvstendighet for institusjonene. Når
det gjelder de ulike faglige nivå, siktes det er til lavere grad, høyere grad, eller
doktorgradsutdanning. En institusjon som er godkjent innenfor et fagområde,
lavere grad, kan således ikke uten godkjenning iverksette høyere grads utdan-
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ningstilbud innenfor dette fagområdet. For det tredje er et vilkår om at det
spesifikke tilbudet må tilfredstille de generelle krav til bredde og dybde som
fastsatt av senter for evaluering og akkreditering. For det fjerde er det et krav
om at utdanningstilbudet må inngå i den nasjonale gradsstrukturen samt
kunne overføres til andre institusjoner under denne lov.

Med denne bestemmelsen dannes utgangs punktet for en fleksibel og
overordnet styring med utdanningsvirksomheten ved institusjonene. Syste-
met er at institusjonen må tilpasse seg de overgripende systemer, krav til
akkreditering, krav til innpass i gradssystem og krav overførbarhet til andre
institusjoner. Er disse vilkår oppfylt kan institusjonen på eget initiativ iverk-
sette utdanningstilbudet. Senter for evaluering og akkreditering skal føre til-
syn med at disse vilkår er oppfylt. På denne måten skapes et system hvor ini-
tiativ og fleksibilitet er sentralt, samtidig som de overordnede nasjonale
målsetninger om kvalitet og mobilitet blir ivaretatt.

Til § 3-4
Bestemmelsen setter som tilleggskrav for godkjenning, at institusjonen har
lagt til rette for studentråd, samt at den har etablert forsvarlige systemer for
håndtering av de forvaltningsrettslige klagene. Departementet er her
avgjørelsesmyndighet, da regelen omhandler forvaltningsrettslige spørsmål
som utvalget ikke har ønsket å tillegge senteret for evaluering og akkrediter-
ing.

Til § 3-5
Bestemmelsen åpner for at godkjente institusjoner kan iverksette nye tilbud,
før det nye tilbudet er godkjent. Om ikke godkjennelse foreligger innen rime-
lig tid, vil institusjonen måtte innstille tilbudet. Om manglende godkjennelse
skyldes kapasitetsproblemer hos senter for evaluering og akkreditering, bør
fristen kunne lempes noe. Unntaksbestemmelsen er begrunnet med at det vil
være ønskelig å stimulere til utvikling og kvalitet. Et krav om ubetinget
forhåndsgodkjenning vil kunne virke hindrende på institusjonens utvikling da
slike prosesser vil kunne ta lang tid. Unntaksbestemmelsen må imidlertid ikke
oppfattes som om det er ønskelig med en fagportefølje hos institusjonene som
mangler godkjenning. Kravet om godkjenning er absolutt.

Til § 4-1
Utvalget har i sin utredning NOU 1999:17, om vurdering av realkompetanse,
diskutert opptaksregler. Utvalget mener der at det vil være behov for en reg-
ulering av opptaket i tråd med denne bestemmelsen. Videre må bestem-
melsen ses i forhold til utvalgets generelle profil om overføring av myndighet
til institusjonene.

Bestemmelsen setter som hovedregel for opptak, at søkeren må ha gener-
ell studiekompetanse. I tillegg vil internasjonal utdanning eller annen erfaring
og kompetanse kunne danne grunnlag for opptak. Utgangspunktet for vurder-
ing av annen kompetanse (realkompetanse), vil være at kompetansen må
være tilsvarende generell studiekompetanse. Det er institusjonen selv som i
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slike tilfeller vil vurdere søkerens kompetanse. Opptak til høyere-gradsstudier
vil forutsette å bygge på en lavere grads utdanning. Slike opptaksregler vil imi-
dlertid institusjonen selv fastsette.

Institusjonen kan både lempe for kravet om generell studiekompetanse på
særskilte studier eller fag. Her siktes det til studier hvor det er annen kompet-
anse og ferdigheter som anses som viktigere enn generell studiekompetanse.
Tilsvarende vil institusjonen kunne fastsette særskilte opptakskrav når hensy-
net til gjennomføringen av studiet gjør det nødvendig. Eksempelvis vil kunst-
studier kunne kreve særskilte ferdigheter for opptak på samme måte som for
krav om realfags-bakgrunn som forutsetning for opptak til medisinstudiet.
Regelen åpner ikke for at hoveddelen av institusjonens fagportefølje kan fra-
vike den generelle opptaksregelen. Unntaket må være begrunnet i at hensynet
til studiets gjennomføring gjør det nødvendig å kreve særskilt kompetanse for
opptak.

Bestemmelsen om at en student som er tatt opp ved en institusjon, og har
avlagt en eksamen der tilsvarende en årsenhet, også har adgang til studier ved
de øvrige, bygger på utvalgets forslag og vurderinger i NOU 1999:17. Bestem-
melsen vil omfatte alle studenter uavhengig av opptaksgrunnlag. Bestem-
melsen innebærer imidlertid ikke at slike studenter vil kunne unntas fra even-
tuelle køordninger ved opptak til andre utdanninger. Bestemmelsen definerer
slike studenter som kvalifiserte for opptak og de må således søke på like vilkår
med andre utdanningssøkende. Om det aktuelle studiet har særskilte opptak-
skrav, vil disse gjelde tilsvarende. I slike tilfeller må det utvises noe fleksibi-
litet.

Videre anses beslutningene om opptak å være beslutninger med karakter
av enkeltvedtak. Forvaltningslovens bestemmelser bør således gjelde i slike
tilfeller.

Til § 4-2
Bestemmelsen gir for det første departementet hjemmel til å organisere et
felles opptakssystem slik som Samordnet opptak. Et slikt system vil kunne
være hensiktsmessig for å gjøre søknadsprosessen for den enkelte søker,
enklere og mer oversiktlig. Det vil likevel innenfor et slikt system, være insti-
tusjonen selv som foretar vurderingen av den enkelte søkers kompetanse. For
det andre gis institusjonene hjemmel til å informere andre institusjoner under
denne lov, om den oppdager at en utdanningssøkende har levert falsk doku-
mentasjon.

Til § 5-1
Bestemmelsen tildeler departementet hjemmel til å fastsette hvilke grader,
yrkesutdanninger eller andre utdanningsprogram som kan tildeles en institus-
jon. Departementet fastsetter navn og tid for disse. Bestemmelsen gir imid-
lertid ikke hjemmel for å definere innholdet i de ulike gradene. Heller ikke gir
bestemmelsen hjemmel for å tildele institusjoner bestemte fagporteføljer. I
andre ledd er det faglige tilsynsorganet gitt hjemmel til å fastsette generelle
krav til bredde og dybde i den enkelte grad, yrkesutdanning eller andre utdan-
ningsprogram. Bestemmelsen vil i sin helhet erstatte den tidligere regulerin-
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gen av faginnhold gjennom forskrifter, nasjonale rammeplaner og rundskriv.
De generelle kravene til bredde og dybde vil tilfredsstille kravene til nasjonal
samordning, samtidig som institusjonene og fagmiljøene selv gis stor grad av
mulighet til å utvikle sine fagtilbud. Bestemmelsens bakgrunn er drøftet i
(Link til) kapittel 7.5 om kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet.

Til § 6-1
Bestemmelsen setter generelle rammer for hvorledes ulike utdanninger, nas-
jonale og internasjonale skal godskrives studenten og kunne innordne i stu-
dentens samlede grad. Senteret for evaluering og akkreditering er gitt hjem-
mel til å presisere slike regler. Utvalget foreslår i denne lovskissen, bestem-
melsen på generelt grunnlag og presiserer den ikke ytterligere.

Til § 7-1
Bestemmelsen inneholder et krav til at sensuren av eksamen skal foretas av
to sensorer hvorav en ekstern. Regelen vil ha gyldighet for de tradisjonelle
eksamensformene, da det er unntaksmuligheter om utdanningen anses som
særlig bedre egnet ved alternative evalueringsformer. Videre fastsetter
bestemmelsen, at for vedtak om eksamen og sensur gjelder forvaltningslov-
ens bestemmelser, med de særregler som følger av loven her. Bestemmelsen
vil omfatte både vedtak knyttet til prosedyrer og avholdelse av eksamen, samt
til det konkrete sensur vedtaket.

Til § 7-2 til §§ 8-3
For disse reglene ønsker ikke utvalget å endre rettstilstanden fra den tidligere
lovgivningen. Bestemmelsene foreslås således videreført. Bestemmelsene er
ikke presisert ytterligere i denne lovskissen.

Til § 9-1
Bestemmelsen gir studentene en rett til å organisere et studentråd, samt insti-
tusjonen en plikt til å legge til rette for dette. Studentenes rett til studentråd
omfatter alle nivå i institusjonen. Studentene kan således organisere seg både
på institusjonsnivå og avdelings- og grunnenhetsnivå. Institusjonens plikt til å
legge til rette for slik virksomhet innebærer for det første en plikt til å involv-
ere studentrådene i beslutningsprosessene eller lignende. For det andre
innebærere det en plikt til å stille til rådighet infrastruktur som egnede kontor-
lokaler, telefon, nettverk og maskiner. Bestemmelsen må også innebære en
plikt til å sikre organisasjonen driftstilskudd, om dette skulle anses som nød-
vendig for driften. Ved de største institusjonene vil det ikke være uvanlig med
fulltids tillitsvalgte. I slike tilfeller vil institusjonen gi disse en rimelig økono-
misk kompensasjon. Utvalget har drøftet betydningen av studentorganiserin-
gen i kapittel 12, om ledelse og styring i institusjonene.
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Til § 10-1
Senteret for evaluering og akkreditering vil ha som hovedoppgave å evaluere
institusjoner og utdanningstilbud med sikte på godkjenning. Godkjenning fra
senteret er et nødvendig vilkår for å motta statlige tilskudd.

Til § 10-2
Bestemmelsen regulerer sentrale organer. Senteret er forutsatt å ha en
uavhengig stilling overfor departementet og har således et eget styre opp-
nevnt av Kongen. De ansatte i senteret har krav på styrerepresentasjon under
behandlingen av visse saker. Senterets uavhengige stilling er også reflektert i
at det ikke er anledning for styrets medlemmer eller senterets tjenestemenn,
å inneha lønnet arbeid ved en institusjon. Utover dette stilles det ikke sær-
skilte krav til styrets medlemmer.

Til § 10-3
Bestemmelsen regulerer forhold omkring senterets sentrale ledelse. Direk-
tøren ansettes av styret på åremål. Videre er det anledning for senteret å
engasjere nasjonal og internasjonal ekspertise til å forestå selve evalueringen.
Slik engasjert ekspertise vil inneha de samme fullmakter som senteret er till-
agt. Senteret kan i tillegg på eget initiativ oppnevne utvalg til å foreta en selvs-
tendige granskinger innenfor senterets arbeidsområde. Slike utvalg vil også
ha tildelt de samme fullmakter og den samme myndighet som senteret.

Til § 10-4
Senterets oppgaver er utførlig beskrevet i utvalgets kapittel 15.5.

Til § 10-5
Bestemmelsen tillegger senteret offentlig myndighet innenfor bestemte
områder. For det første er senteret tillagt myndighet til å kreve virksomhet
som senteret ikke finne godkjent, for innstilt. Det må forutsettes at forut for
slike vedtak vil institusjonen gis tilstrekkelig forvarsel og mulighet til å rette
opp feil og mangler ved utdanningstilbudet. Senteret har like fullt myndighet
til å kreve at ikke godkjente tilbud må innstilles. For det andre er senteret til-
delt myndighet til å fastsette generelle krav til bredde og dybde i den enkelt
grad, yrkesutdanning eller studieprogram. Bestemmelsen gir kun hjemmel til
å fastsette generelle krav. Det innebærer at detaljerte forskrifter som
beskriver innholdet, ikke vil være hjemlet i loven. Det er en forutsetning at
hver institusjon har mulighet til variasjon og tilpassing av sine utdanningspro-
gram. For øvrig vises til kommentarene under § 5-1 nr.2.

For det tredje er også senteret gitt hjemmel til å nærmere regulere
kravene til godkjenning og godskrivelse av utdanninger fra innland og utland.
Se kommentarene under § 6-1.

For det fjerde har institusjonene en plikt til å legge til rette for senterets
undersøkelser. Dette innebærer å gi senteret tilgang til alle relevante doku-
menter eller lignende. Tjenestemenn i institusjonen vil ha opplysningsplikt
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både overfor senteret og dets representanter som kan være engasjert eksper-
tise eller oppnevnte utvalg.

Til § 10-6
Bestemmelsen fastsetter særskilte regler for klage på senterets vedtak. Ved-
tak av senteret er av stor betydning for den enkelte institusjon, og det vil være
nødvendig med en klageordning. Det er imidlertid viktig at behandlingen av
også klagen, blir basert på faglige kriterier alene, og ikke på andre vur-
deringer. Om en klageinstansen legges til departementet, setter dette depar-
tementet i en vanskelig situasjon da departementet vanskelig vil kunne la være
å ta politiske hensyn. På denne bakgrunn ønsker utvalget en klagenemnd som
er uavhengig av departementet. Vedtak fattet av denne nemnda vil være ende-
lig.
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Vedlegg 3 

Universitetsloven - forholdet mellom departementet og 
institusjonene i undervisnings- og forskningsspørsmål

Gudmund Knudsen

1  Innledning

Notatet gjelder myndighetsfordelingen i undervisnings- og forskn-
ingsspørsmål mellom departementet og institusjonene som omfattes av lov 12.
mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler («universitetsloven»). Univer-
sitetsloven organiserer de statlige universitetene og høgskolene («institus-
jonene») som forvaltningsorganer. Med dette utgangspunkt settes i punkt 2
problemstillingen inn i en generell forvaltningsrettslig ramme med utgang-
spunkt i det hierarkisk organiserte forvaltningsapparatet. I punktene 3 og 4
behandles mer konkret forholdet mellom departementet og institusjonene
med utgangspunkt i spesialreguleringen i universitetsloven.

2  Generelt om forholdet mellom departementet og institusjonene - 
tilknytningsform

I utgangspunktet kan det skilles mellom tre hovedtilknytningsformer som
staten bruker for sin virksomhet. Disse formene er:
– statlig  forvaltningsorgan, herunder forvaltningsbedrift og såkalte forvalt-

ningsorgan med særskilte fullmakter,
– statlig  selskap og selskapsdeltakelse og
– stiftelse eller stiftelseslignende organ, herunder stiftelser med en nærmere

eller løsere tilknytning til statsmyndighetene, og konkrete stiftelses-
lignende organer nærmere definert i lov.

Ved de vurderinger som er foretatt av tilknytningsform for institusjonene er
det særlig to hensyn som har stått mot hverandre; nasjonale styrings- og
samordningsbehov og ønsket om å gi institusjonene mest mulig institusjonell
og faglig frihet. Ved utformingen av både tidligere og någjeldende univer-
sitetslov har behovet for samlet politisk styring vært avgjørende for å beholde
institusjonene som forvaltningsorganer.

Forvaltningsorganer er ikke egne rettssubjekter, men en del av staten
som juridisk person. Det typiske forvaltningsorganet er karakterisert ved føl-
gende trekk, jf. NOU 1989:5 En bedre organisert stat side 48-49:
– Organet er direkte underlagt Regjeringen og vedkommende departe-

ments organisasjons- og instruksjonsmyndighet.
– Organet omfattes av forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt av Siv-

ilombudsmannens kompetanse.
– Organet får sine finansielle ressurser gjennom bevilgninger fra Stortinget,

stilt til disposisjon av vedkommende departement i henhold til bestemte
budsjetteringsregler og bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kontrol-
lerer at bevilgningene disponeres i samsvar med gjeldende regler og med
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premissene for stortingets bevilgningsvedtak.
– De ansatte er statstjenestemenn som omfattes av tjenestemannsloven og

tariffavtaler inngått mellom staten og de statsansattes organisasjoner.
– De gjennomgående regelverk for statens økonomiforvaltning, for innkjøp

og anskaffelser m.v. og for statens personalforvaltning gjelder.

Det forvaltningsrettslige utgangspunktet er at forvaltningsorganene er en del
av forvaltningshierarkiet som innebærer at Kongen og departementet har full
instruksjonsmyndighet. Dette ivaretar behovet for konstitusjonell kontroll og
ansvar og gir mulighet for politisk styring fra overordnet politisk hold.

Selv om forvaltningsorganmodellen er valgt for institusjonene, bygger
både tidligere og någjeldende universitetslov på et prinsipp om overføring av
myndighet til institusjonene så langt dette er forsvarlig ut fra de ovennevnte
hensyn til nasjonal styring og samordning av sektoren, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-
94) Om lov om høgre utdanning side 4-5. Hvordan denne overføringen
konkret har fått sin utforming i gjeldende universitetslov når det gjelder
undervisnings- og forskningsspørsmål kommer vi tilbake til i punktene 3 og 4.

I NOU 1993:24 Lov om universiteter og høgskoler synes det på side 54 å
være forutsatt at institusjonene er organisert som forvaltningsorganer med
særskilte fullmakter. Betegnelsen forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
dekker imidlertid ikke en bestemt organisatorisk tilknytningsform med en
klart definert rettslig stilling i forhold til de sentrale forvaltningsmyndighet-
ene. Det dreier seg om en betegnelse på et forvaltningsorgan som innenfor
rammen av staten som juridisk person er gitt visse særlige fullmakter i forhold
til de regelverkene som ellers gjelder for statsforvaltningen. Hvilke fullmakter
det gjelder vil avhenge av en konkret tolkning av de ulike bestemmelsene i
universitetsloven. Som nevnt i punkt 1 tar dette notatet særlig for seg bestem-
melser om undervisnings- og forskningsspørsmål.

Allerede her vil vi imidlertid peke på at organiseringen av institusjonene
med særskilt styre som øverste organ ikke nødvendigvis betyr at institus-
jonene dermed er gitt uavhengighet i forhold til departementet innenfor sty-
rets myndighetsområde. Det at styringsmyndigheten er lagt til et styre betyr
i alminnelighet at styret er gitt overordnet kompetanse og ansvar i forhold til
den virksomheten som drives innenfor det organet styret skal lede, særlig i
forhold til den administrative ledelsen. Dette betyr imidlertid ikke nødven-
digvis at styret ikke er underlagt departementet og dermed unntatt fra konsti-
tusjonell og parlamentarisk kontroll, jf. NOU 1991:26 Om bruk av styrer i
statlig virksomhet side 29-30.

Spørsmålet om i hvilken utstrekning institusjonenes styre gjennom uni-
versitetsloven er unntatt fra departementets instruksjonsmyndighet vil etter
det som er sagt her avhenge av en konkret tolkning av universitetsloven hvor
utgangspunktet er at det kreves særskilt hjemmel for at departementets over-
ordningsforhold er avskåret.
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3  Særlig om forholdet mellom departementet og institusjonene i un-
dervisningsspørsmål

3.1  Innledning

Gjennom universitetsloven har Stortinget fordelt myndigheten i undervisn-
ingsspørsmål. Hovedinnholdet i de sentrale bestemmelsene er som følger:

Kongener gitt myndighet til å fastsette hvilke grader, yrkesutdanninger
eller andre utdanningsprogram den enkelte institusjon kan gi. Det kan opp-
stilles krav til bredde, omfang, fordypning m.v.

Faglig innhold i undervisningsporteføljen, § 46 nr. 1 og 2.
Departementet er gitt myndighet til å fastsette hvilke fag, emner e.l. som

institusjonen kan tilby og som skal inngå i grunnlaget for en grad, yrkesutdan-
ning eller annet utdanningsprogram. Departementet er også gitt myndighet til
å fastsette nasjonale rammeplaner.

Institusjonene er gitt myndighet til å fastsette innholdet i læreplanene i de
enkelte fag.

Institusjonene er gitt myndighet til å bestemme læreinnholdet i undervis-
ningen.

Nedenfor i punktene 3.2 til 3.5 redegjøres for det nærmere innholdet i de
nevnte bestemmelser.

3.2  Fastsettelse av undervisningsportefølje

Universitetsloven § 45 nr. 1 lyder som følger:

«Kongen bestemmer hvilke grader, yrkesutdanninger eller andre ut-
danningsprogram institusjonen kan gi, krav til bredde og fordypning,
den tid det enkelte studium skal kunne gjennomføres på, og hvilken tit-
tel graden, yrkesutdanningen eller utdanningsprogrammet gir rett til.»

Bestemmelsen erstatter § 49 i universitetsloven av 1989.
Gjennom bestemmelsen er myndigheten til å fastsette undervisning-

sporteføljen i institusjonens virksomhet lagt til Kongen. At myndigheten er
lagt til «Kongen» innebærer at kompetansen i prinsippet også kan delegeres
til departementet og institusjonene. Så vidt vi kjenner til har delegasjon ikke
forekommet. Universitets- og høgskoleutvalget («lovutvalget») mente at det
heller ikke hadde vært meningen at delegasjon skulle kunne skje, og foreslo
at det skulle fremkomme at kompetansen ikke kunne delegeres til institus-
jonene ved i loven å legge myndigheten til «Regjeringen eller departementet
selv», se NOU 1993:24 side 177-178. Departementet endret forslaget tilbake til
den ordlyd det hadde i universitetsloven av 1989, se Ot. prp. nr. 85 (1993-1994)
side 71. Endringen ble ikke kommentert nærmere, men den innebærer at del-
egasjonsadgangen er opprettholdt.

Lovutvalget vurderte om den enkelte institusjon burde gis frihet til å
utforme sin egen portefølje og profil. Det ble imidlertid stående ved at utform-
ingen av porteføljen er et så grunnleggende trekk ved norsk høyere utdanning
at det må være et ansvar for de sentrale statsorganer å fastsette rammene for
den enkelte institusjons virksomhet, både ut fra en faglig og ressursmessig
forsvarlighetsvurdering og ut fra behovet for å se den enkelte institusjons virk-
somhet i sammenheng, jf. NOU 1993:24 side 178.
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Kongen er altså tillagt myndigheten til å bestemme hvilke grader, yrkesut-
danninger eller andre utdanningsprogrammer som en institusjon kan gi.
Lovutvalget og departementet mente det henger nøye sammen med den
nevnte myndighet å avgjøre hvilke krav som skal stilles med hensyn til
omfang og fordypelsesgrad for eksamener som kan danne grunnlag for grad-
stildeling. Dette må sees i sammenheng med fastsettelse av den normerte
studietid, som vil være et viktig uttrykk for det forventede faglige nivå. På
denne bakgrunn ble også myndigheten til å fastsette krav til bredde og fordyp-
ning og normert studietid lagt til Kongen, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 71.

Bestemmelser om grader, utdanningsprogrammer, normert studietid og
titler er fastsatt ved kgl. res. av 10.05.96.

Godkjennelse av titler har sammenheng både med behovet for å unngå
misvisende titler og fare for sammenblanding, og med behovet for å gjøre det
mulig å harmonisere og forenkle tittelbruken mellom fagene og institusjonene
hvor dette er ønskelig, jf. NOU 1993:24 side 178 og Ot.prp. nr. 85 (1993-94)
side 71.

3.3  Fastsettelse av det faglige innholdet i undervisningsporteføljen

Universitetsloven § 46 nr. 1 lyder som følger:

«Departementet bestemmer hvilke fag, emner e.l. som institusjonen
kan tilby og som skal inngå i grunnlaget for en grad, yrkesutdanning
eller annen utdanningsprogram fastsatt med hjemmel i § 45 nr. 1. De-
partementet bestemmer om et fag skal kunne tilbys desentralisert.»

På samme måte som i universitetsloven av 1989 er kompetansen til å
bestemme hvilke fag, emner m.v. de ulike grader, yrkeseksamener og utdan-
ningsprogram skal bestå av lagt direkte til departementet, jf. § 46 nr. 1 første
punktum.

Etter universitetsloven av 1989 delegerte departementet til institusjonene
selv å fastsette enkeltfag eller emner innenfor visse yrkesrettede universitets-
grader, for eksempel cand.med.-graden, og til å opprette nye fag og emner
innenfor nærmere angitte rammer, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 72.
Lovutvalget foreslo også å legge myndigheten til departementet, men mente
det ikke ville være adgang til delegasjon, jf. NOU 1993:24 side 179. Begrun-
nelsen var at gradene er ment å skulle være av nasjonal karakter, og at det der-
for ikke kan overlates til den enkelte institusjon å treffe vedtak som endrer
innholdet av disse. Departementet uttalte imidlertid at delegasjonsadgangen
skulle opprettholdes, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 72. Denne klare
uttalelsen innebærer antagelig at hensynet til enhetlige nasjonale regler ikke
er et avgjørende argument for å innfortolke et delegasjonsforbud i bestem-
melsen i § 46 nr. 1. Hensynet til enhetlige nasjonale grader tilsier imidlertid at
departementet bør føre tilsyn med hvordan institusjonene bruker den
delegerte myndigheten.

Departementet er også tillagt myndighet til å bestemme om et fag skal
kunne tilbys desentralisert, jf. § 46 nr. 1 annet punktum. Bestemmelsen er ny
i någjeldende universitetslov. Departementets uttalelse i Ot.prp. nr. 85 (1993-
94) på side 72 om at delegasjonsadgangen  opprettholdes synes derfor ikke å
være direkte relatert til den nye bestemmelsen i annet punktum. Det kan imi-
dlertid ikke være noen grunn til at delegasjonsadgangen skal være snevrere
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på dette punkt. Det forhold at Norgesnett-modellen innebærer at avgjørelsen
om spredning av studier og fag må ses i en nasjonal sammenheng tilsier imid-
lertid at departementet også på dette området bør føre tilsyn med hvordan
institusjonene bruker den delegerte myndigheten.

Når det gjelder det nærmere innholdet i bestemmelsen i § 46 nr. 1, er «fag»
og «emner» betegnelser på de deler som til sammen utgjør en grad eller yrke-
sutdanning eller et annet utdanningsprogram, for eksempel grunnfag, mel-
lomfag eller 10-vekttallsemne, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 72. Grupper av
fag eller emner kan innenfor enkelte grader eller yrkesutdanninger inngå i
større enheter som studieretninger eller linjer. Dette innebærer at kompet-
ansen nærmere bestemt gjelder fastsettelsen av det  faglige innhold av den
utdanning som institusjonen tilbyr. I bunnen for bestemmelser om faglig
innhold vil det ligge et vedtak etter universitetsloven § 45 nr. 1 om hvilke
grader, yrkesutdanninger eller andre utdanningsprogrammer som den aktu-
elle institusjon skal kunne tilby. Det presiseres at det faglige innholdet er noe
annet enn «læreinnholdet» som reguleres i § 2 nr. 3, jf. nedenfor i punkt 3.5

Departementets myndighet til å fastsette hvilke fag, emner m.v. utdannin-
gen skal bestå av er konkretisert i universitetsloven § 46 nr. 2. Bestemmelsen
lyder:

«Departementet kan fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte yrke-
sutdanninger og enkeltfag som inngår i en yrkesutdanning.»

Som det fremgår av bestemmelsen kan departementet fastsette nasjonale ram-
meplaner for enkelte yrkesutdanninger og enkeltfag som inngår i en yrkesut-
danning. Begrepet «rammeplan» benyttes om den sentralt fastsatte ramme for
det faglige innhold, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 72. På samme sted er det
uttalt at planen skal beskrive utdanningens mål, omfang, eventuelle obliga-
toriske emner, krav til praksis, arbeids- og eksamensformer. I og med at det
nærmere innholdet i rammeplanene er nøye oppregnet i forarbeidene, synes
ikke selve uttrykket «rammeplan» å gi opphav til særskilte tolkningsproble-
mer. Dersom spørsmålet skulle komme på spissen, taler imidlertid uttrykket
for at det må være en begrensning i detaljeringsnivået på de planer som depar-
tementet fastsetter. Og departementet kan i hvert fall ikke fastsette planer
med innhold som skal inngå i studieplanene etter § 46 nr. 3, jf. nedenfor i punkt
3.4. Kompetansen til å fastsette studieplaner er nemlig lagt til institusjonene.

Det er gitt en rekke forskrifter som fastsetter nasjonale rammeplaner. De
inneholder slike bestemmelser som forutsatt i forarbeidene, jf. ovenfor.
Departementet har således ikke gått utover sin myndighet. For øvrig er det i
planene fastsatt at institusjonene selv skal fastsette slike bestemmelser som er
forutsatt i henhold til universitetsloven § 46 nr. 3, jf. nedenfor i punkt 3.4.

Det er et spørsmål hva det betyr at departementet bare kan fastsette ram-
meplaner for «enkelte» yrkesutdanninger. Nærmere bestemt er det et
spørsmål om bestemmelsen innebærer en begrensning i forhold til hvilke
utdanninger det kan fastsettes rammeplaner for. I Ot.prp. nr. 85 (1993-94) er
det på side 72 uttalt at «i enkelte yrkesutdanninger kan det, av hensyn til en
felles nasjonal standard, (...) være nødvendig at departementet fastsetter nas-
jonale rammeplaner (...)». Dette synes å innebære at departementet bare har
kompetanse til å fastsette rammeplaner når nasjonale enhetshensyn tilsier
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det, men dette er ikke kommet til uttrykk i lovteksten. Det er videre uttalt i
proposisjonen på side 72 at «nasjonale rammeplaner vil i første rekke bli fast-
satt for flerårige yrkesutdanninger som ingeniørutdanning, lærerutdanning
og helsefagutdanning». De nevnte utdanningene tilbys ved flere læresteder.
Hensynet til for eksempel studentmobilitet tilsier at utdanningene krever nas-
jonal samordning. Av utdanninger som ikke krever nasjonal samordning, kan
særlig tenkes utdanninger som bare tilbys ved ett lærested.

3.4  Studieplan

Universitetsloven § 46 nr. 3 lyder som følger:

«Styret, eller vedkommende avdeling etter styrets bestemmelse, fast-
setter studieplan for de enkelte fag og emner, herunder bestemmelser
om obligatoriske kurs og praksis, og om forberedende prøver for de
enkelte fag og emner.»

Bestemmelsen er i hovedsak identisk med § 50 i universitetsloven av 1989.
Gjennom bestemmelsen er myndigheten til å fastsette studieplan for de

enkelte fag og emner lagt til styret eller vedkommende avdeling etter styrets
bestemmelse.

I universitetsloven av 1989 var myndigheten lagt til «avdelingene», jf. § 50
fjerde ledd. Forskjellen fra någjeldende universitetslov synes imidlertid ikke å
ha vært så stor, jf. uttalelsen i Ot.prp. nr. 62 (1988-89) Lov om universiteter og
vitenskapelige høgskoler (universitetsloven) på side 46: «Det bør være
adgang for styret til å gi retningslinjer for å kunne sikre likhet i forskrifts-
bestemmelsene der hvor det er ønskelig.»

Spørsmålet er så i hvilken utstrekning Regjeringen og departementet kan
instruere institusjonene i forbindelse med fastsettelse av studieplanene.
Avgjørende er om det foreligger særlige forhold som gjør at bestemmelsen må
tolkes slik at instruksjonsmyndigheten er innskrenket.

I universitetsloven § 3 nr. 2 er det bestemt at institusjonene ikke kan gis
pålegg om innholdet i undervisningen. Bestemmelsen er en videreføring av
bestemmelsen i universitetsloven av 1989. I forarbeidene er bestemmelsen
begrunnet med at de høyere læresteder har en fundamental rolle som institus-
joner for uavhengig tenkning og lærefrihet, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 38.
Videre er det uttrykkelig uttalt at bestemmelsen innebærer et instruksjonsfor-
bud når det gjelder innholdet i undervisningen.

Universitetsloven § 46 nr. 3 om studieplaner henger nært sammen med §
2 nr. 3 om læreinnholdet i undervisningen. Den nære tilknytningen mellom
bestemmelsene må gjøre at det må innfortolkes et instruksjonsforbud i univer-
sitetsloven § 46 nr. 3.

I forarbeidene benyttes betegnelsen «studieplan» som angivelse av det
faglige innhold i vedkommende fag eller emne, målsetting og tema, eventuell
valgfrihet med hensyn til temavalg og vurderingsmåte hvis den omfatter noe
annet enn tradisjonell eksamenssensur. En studieplan kan også være felles for
flere fag og emner, for eksempel for hele cand.jur.-studiet. Det vises til Ot.prp.
nr. 85 (1993-94) side 72.

Fastsettelse av studieplan inkluderer avgjørelse av i hvilken utstrekning
studiet skal inneholde elementer av obligatoriske kurs og praksis og forbere-
dende prøver for de enkelte fag og emner. Avgjørelsen må fattes etter en faglig
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vurdering av styret eller det organ som styret bestemmer, jf. Ot.prp. nr. 85
(1993-94) side 73.

Examen philosophicum inngår i den enkelte grad og er ikke en forbere-
dende prøve for enkeltfag eller emne. Eksamenen faller derfor utenfor
begrepet «forberedende prøver» i universitetsloven § 46 nr. 3, jf. Ot. prp. nr. 85
(1993-94) side 73. Tilsvarende vil gjelde andre krav om bestemte
metodeprøver, obligatoriske forkurs eller praksis, så lenge disse ikke er kny-
ttet til det enkelte fag eller emne, men fastsatt som vilkår for vedkommende
grad eller yrkesutdanning.

I studieplanen kan det bestemmes at pensum eller litteraturliste fastsettes
av vedkommende grunnenhet, eller for individuelle pensum, godkjennes av
vedkommende faglærer, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 73.

3.5  Læreinnhold

Bestemmelsen i § 2 nr. 3 lyder som følger:

«Institusjonene kan ikke gis pålegg om læreinnholdet i undervisnin-
gen (...)».

Bestemmelsen er en videreføring av § 3 annet ledd i universitetsloven av 1989.
Som nevnt i punkt 3.4 innebærer bestemmelsen et instruksjonsforbud. I

NOU 1993:24 er det på side 123, i forbindelse med den tilsvarende bestem-
melse om at institusjonene ikke kan gis pålegg om innholdet i forskningen,
også uttalt at universitetsloven § 2 nr. 3 gir et direktiv til Stortinget og Regjerin-
gen om hvordan disse utøver sin bevilgningsmyndighet og sin kompetanse
etter loven. Det er videre uttalt at det er i strid med loven om slik myndighet
brukes som middel til å styre institusjonenes forskningsvirksomhet ved at det
legges hindringer på bevilgninger eller settes vilkår for vedtak som innebærer
at institusjonene blir berøvet sin handlefrihet i disse spørsmål. Disse
uttalelsene må ha gyldighet også i forhold til læreinnholdet i undervisningen.
Det vil derfor være i strid med loven om Stortinget og Regjeringen bruker sin
bevilgningsmyndighet og kompetansen etter universitetsloven til å påvirke
læreinnholdet i undervisningen.

Spørsmålet er så hva som er det nærmere innholdet i uttrykket «lærein-
nholdet i undervisningen». I vid forstand må begrepet anses å omfatte det som
faller inn under begrepet «studieplan» i § 46 nr. 3. Ordlyden tilsier imidlertid
at uttrykket også omfatter noe mer enn dette, og nærmere bestemt de oppfat-
ninger, meninger og tanker det gis uttrykk for i selve undervisningen i de for-
skjellige fag og emner. Det er særlig på dette området institusjonene har
behov for frihet for å kunne oppfylle sin rolle som sted for uavhengig tenking
og lærefrihet. Også formålet med bestemmelsen i § 2 nr. 3 taler således for at
uttrykket har et slikt innhold som nevnt.

4  Særlig om forholdet mellom departementet og institusjonene i for-
skningsspørsmål

I undervisningsspørsmål er myndigheten som er omtalt i punkt 3 fordelt mel-
lom Regjeringen, departementet og institusjonene. Myndighetsfordelingen
her har sammenheng med behovet for nasjonal styring og samordning. For-
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skningsvirksomhetens karakter tilsier at det ikke er mulig med samordning
mellom de ulike institusjonene på tilsvarende måte som for undervisningen.
Det er imidlertid hensikten at også forskningen skal være en del av
Norgesnettet, jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) side 3-4.

Universitetsloven inneholder bare én bestemmelse om myndighetsfordel-
ing i forskningsspørsmål, jf. § 2 nr. 3:

«Institusjonene kan ikke gis pålegg om (...) inneholdet i forskningen
(...).»

Det fremkommer at myndigheten til å bestemme innholdet i forskningen er
lagt til institusjonene selv. Bestemmelsen innebærer et forbud mot instruk-
sjon fra overordnede organer. Bestemmelsen må også innebære at det ikke er
adgang for Stortinget og Regjeringen til å benytte sin bevilgningsmyndighet
og kompetanse etter loven som middel til å styre institusjonenes forsknings-
virksomhet, jf. gjengivelsen av uttalelsene i NOU 1993:24 ovenfor i punkt 3.5.
Dette må nærmere bestemt bety at institusjonene skal ha fullstendig frihet til
å bestemme hvilke fag og emner det skal forskes i og hvordan de bevilgede
midler skal prioriteres mellom disse.

Det videre innholdet i bestemmelsen må være at den enkelte forsker eller
gruppe av forskere må stå fritt i sitt valg av forskningstema og metode. Videre
må de stå fritt med hensyn til de resultater forskningen bringer og publiserin-
gen av disse.

Oslo, 25.04.00 for Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Tuva Aas Bakke
advokat Gudmund Knudsen advokat
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Vedlegg 4 

Lov om universiteter og høgskoler. De ansattes stilling
Gudmund Knudsen

1  Innledning

Utvalget har gitt uttrykk for et ønske om at de ansatte ved universitetene og
høgskolene ved en omorganisering til egne rettssubjekter skal «ta med seg»
rettigheter de har som statsansatte. I dette notatet skal vi konkretisere hva
dette kan innebære og foreta enkelte vurderinger av de mulige alternativene.

Hvis universitetene og høgskolene organiseres som egne rettssubjekter
er det rettslige utgangspunktet at de ansatte ikke er statstjenestemenn. Dette
innebærer at tjenestetvistloven, tjenestemannsloven, statens avtaleverk og
andre regelverk som gjelder for statstjenestemennene ikke gjelder for de
ansatte. Det er regelverket for de private som gjelder. Det er dermed som
utgangspunkt arbeidsmiljøloven som gjelder fullt ut og på det tariffmessige
plan gjelder arbeidstvistloven og avtaleverket for den private sektor.

2  Videreføring av tjenestemannsloven generelt

Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven også gjelder for statstjenestemenn.
Tjenestemannsloven inneholder imidlertid særregler om tilsetting, tjenestens
opphør, ordensstraff, avskjed m m samt forbud mot gaver m v som supplerer
og dels trer i stedet for arbeidsmiljølovens regler.

Det er ikke praktisk mulig å videreføre tjenestemannsloven generelt i et
eget rettssubjekt utskilt fra staten. Dette har sammenheng med at tjeneste-
mannsloven er utformet med tanke på ansettelsesforhold i statsforvaltningen,
og vil ikke på hensiktsmessig måte kunne tilpasses et eget rettssubjekt som
rettslig og økonomisk er skilt ut fra staten som eget rettssubjekt.

Spørsmålet blir etter dette om enkelte utvalgte regler i tjeneste-
mannsloven bør videreføres gjennom særskilte regler i særloven. Dette kom-
mer vi nærmere inn på nedenfor.

3  Generelt om tjenestemannslovens regler om fortrinnsrett til ny tilset-
ting i staten og ventelønn

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om ventelønn eller tilsvarende ord-
ninger. Slike regler fins imidlertid i tjenestemannsloven hvor det også er
regler om fortrinnsrett til annen stilling i staten, se nærmere nedenfor.

På siste utvalgsmøte var utvalget særlig opptatt av forholdet til reglene om
fortrinnsrett til ny stilling og ventelønn i tjenestemannsloven § 13. De ret-
tighetene reglene i tjenestemannsloven § 13 gir en tjenestemann som blir sagt
opp uten at dette har grunnlag i tjenestemannens eget forhold, har ikke
direkte parallell i arbeidsmiljøloven.

Fortrinnsretten til ny stilling i staten er hjemlet i tjenestemannsloven § 13
nr 2 flg. Fortrinnsretten gjelder når en tjenestemann blir sagt opp fordi:
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a. stillingen blir inndratt eller arbeidet er falt bort,
b. vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å

utføre sin tjeneste,
c. vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige

eller foreskrevet for stillingen.
Fortrinnsretten innebærer at tjenestemannen så vidt mulig skal tilbys

annen passende stilling i staten, og den gjelder bare der tjenestemannen har
de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.

Fortrinnsretten gjelder så lenge en oppsagt tjenestemann får ventelønn, jf
nedenfor, og ellers inntil 1 år etter oppsigelsen.

Tjenestemannsloven § 13 nr 6 har regel om såkalt ventelønn for tjeneste-
mann som blir sagt opp på samme grunnlag som gir fortrinnsrett til ny stilling
i staten, jf over og hvor det antas at det vil være vanskelig å skaffe annet høve-
lig arbeid. Ventelønn skal fastsettes for høyst 3 år om gangen.

Reglene om fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn gir statstilsatte
et bedre vern ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger, rasjonaliser-
ingstiltak mv enn det som følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven § 67
har riktignok også regler om fortrinnsrett til ny tilsetting ved oppsigelse på
grunn av rasjonaliseringstiltak mv. Fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven
gjelder imidlertid blant annet bare innenfor samme virksomhet og er beg-
renset til ett år etter oppsigelsen. Dessuten gjelder fortrinnsretten etter
arbeidsmiljøloven ikke ved oppsigelse på grunn av sykdom eller manglende
kvalifikasjoner.

3.1  Videreføring av fortrinnsretten til ny tilsetting i staten og ven-
telønn i en begrenset periode

Ved omdanning av statlig virksomhet til statsforetak videreføres tjeneste-
mannslovens regler om fortrinnsrett og ventelønn i en tidsbegrenset periode
etter omdanningen, jf statsforetaksloven § 55 tredje ledd. Periodens lengde
fastsettes for hvert enkelt statsforetak. I praksis har perioden gjerne blitt satt
til 3 år. Ventelønnen betales av staten.

Ved omdanningen av Televerket til aksjeselskap ble det vedtatt en egen
omdanningslov som blant annet inneholdt en tilsvarende videreføring av ven-
telønn og fortrinnsrett til annen statsstilling som gjelder etter statsforetak-
sloven § 55 tredje ledd. Tilsvarende skjedde ved omdanning av Postbanken til
eget selskap.

Overgangsreglene i statsforetaksloven har senere dannet en mal for for-
skjellige særlover, slik at det nå har dannet seg en slags standard på dette
området. I særlovene er det gjerne direkte sagt at overgangsrettighetene
gjelder i en 3-års periode. Se nærmere Bjørnaraa, Gaard og Selmer: Norsk
tjenestemannsrett (2000) s 546.

I utkast til særlov om universiteter og høgskoler (utkast 03.04.00) er det i
§ 9-2 foreslått overgangsregler etter mønster av overgangsreglene i statsfore-
taksloven og forskjellige særlover.

Det er å merke seg at bestemmelsen bare gjelder ansatte som reglene om
fortrinnsrett og ventelønn gjaldt for da de var statsansatte. Nytilsatte nyter
med andre ord ikke godt av den foreslåtte bestemmelsen.
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3.2  Videreføring av fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn på 
ubestemt tid

Postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven, begge § 63 har regel om
fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn. Disse bestemmelsene skiller
seg imidlertid fra reglene i statsforetaksloven og øvrige særlover ved at ret-
tighetene er tidsubegrenset, og dessuten gjelder for ansatte som ikke tidligere
har vært statstjenestemenn. Ordningen innebærer at staten på ubegrenset tid
bærer økonomiske og personalmessige konsekvenser av rasjonalisering-
stiltak innen institusjonen. Sett fra statens side fremstår en slik ordning som
atskillig mer ugunstig enn en tidsavgrenset videreføring som omtalt i punkt
3.2 eller en ordning med tilføring av et bestemt beløp til omstrukturering-
stiltak i tilknytning til omdanningen., se nedenfor i punkt 3.4.

Vi nevner at blant annet Arbeids- og administrasjonsdepartementet under
høringen av utkastet til statsforetakslov, ga uttrykk for at det ville være uhel-
dig om reglene om fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn skulle
gjelde på ubestemt tid. Departementet pekte på praktiske problemer dette
kunne medføre og at det kunne virke urimelig i forhold til andre ansatte i den
private sektoren. En intern arbeidsgruppe i Planleggings- og samordningsde-
partementet gir i innstilling av 13. mars 1997 uttrykk for at enkelte sider ved
ordningen bør vurderes i forbindelse med fremtidige omorganiseringer. Se
nærmere Bjørnaraa, Gaard og Selmer: Norsk tjenestemannsrett (2000) s 547.

Hvis utvalget skulle bli stående ved å foreslå en tidsubegrenset rett til for-
trinnsrett til annen statsstilling, samt ventelønn fra staten kan bestemmelsen
utformes etter mønster av postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven
§ 63 som lyder:

«Fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønn
Blir arbeidstaker i selskapet sagt opp fordi:
a) stillingen blir inndratt eller arbeidet er falt bort,
b) vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til fors-

varlig utføre sin tjeneste, eller
c) vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødv-

endig eller foreskrevet for stillingen, og det ikke foreligger annen pas-
sende stilling i selskapet eller datterselskaper til selskapet, skal
vedkommende så vidt mulig tilbys annet høvelig arbeid i staten. Rett
til slik stilling har bare fast tilsatte arbeidstakere som har vært tilsatt
sammenhengende i minst fire år. Ved beregning av tjenestetiden reg-
nes også tilsetting i datterselskap til selskapet.

Fortrinnsretten gjelder bare når arbeidstaker har de nødvendige
faglige og personlige egenskaper fro stillingen. Kan manglende kvali-
fikasjoner rettes ved hensiktsmessig tilleggsutdanning, kan vedkom-
mende tilsettes på vilkår av at tilleggsutdanningen tas innen en fastsatt
frist.

Kongen fastsetter ved forskrift nærmere regler om fortrinnsrett.
Det kan fastsettes at fortrinnsretten ikke skal gjelde den som blir sagt
opp fra nærmere bestemte stillinger, og at den heller ikke skal gjelde
ved tilsetting i nærmere bestemte stillinger. Kongen fastsetter likele-
des i hvilken utstrekning bestemmelsen i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om
statens tjenestemenn m.m. § 5 skal gis anvendelse.

Arbeidstaker som får varsel om oppsigelse, skal gjøres kjent med
sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Det
kan da samtidig pålegges vedkommende innen en fastsatt frist å melde
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fra om fortrinnsretten ønskes gjort gjeldende. Får arbeidstaker tilbud
om ny, passende stilling i staten og det ikke er akseptert innen 14 dag-
er, faller fortrinnsretten endelig bort.

Arbeidstaker i selskapet som er sagt opp uten at det foreligger an-
net passende arbeid i selskapet eller datterselskap til selskapet, og det
antas å være vanskelig å skaffe annet høvelig arbeid, kan gis ventelønn
av staten om det ikke foreligger krav på pensjon. Ventelønn skal fast-
settes for høyst tre år om gangen. Ventelønn gis ikke til fast tilsatt ar-
beidstaker med mindre enn to års tilsettingstid, eller midlertidig tilsatt
med mindre enn fire års tilsettingstid. Kongen kan ved forskrift fast-
sette nærmere regler om ventelønn etter denne paragrafen.

Reglene i denne paragrafen begrenser ikke arbeidstakers ret-
tigheter til ny stilling i selskapet eller datterselskap i selskapet etter ar-
beidsmiljøloven §§ 13, 60 nr. 2 og 67.

Ved tvist om fortrinnsrett og ventelønn etter denne paragrafen får
arbeidsmiljøloven § 67 nr. 6 tilsvarende anvendelse.»

3.3  Fortrinnsrett til annen stilling i institusjonen og ventelønn utbetalt 
fra institusjonen

Et alternativ kan være å gi de tilsatte fortrinnsrett til ny stilling innen institus-
jonen og la institusjonen selv bære ventelønnsutgifter. En slik ordning kan ses
i sammenheng med muligheten for å gi institusjonen et omstruktureringstil-
skudd til dekning av omstruktureringskostnader i tilknytning til omdanning til
eget rettssubjekt. Formålet med en slik tilførsel vil bl ant annet kunne være å
sette institusjonen i stand til å utbetale førtidspensjon el l til personale som blir
arbeidsledige i forbindelse med nødvendige omstruktureringstiltak innen
institusjonen.

Som nevnt har allerede arbeidsmiljøloven § 67 nr. 1 regel om fortrinnsrett
til ny tilsetting innen samme virksomhet. Bestemmelsen gir imidlertid et noe
dårligere vern enn tjenestemannsloven, fordi den blant annet ikke gjelder ved
oppsigelse på grunn av langvarig sykdom mv. Arbeidsmiljøloven har som
nevnt ikke regler om ventelønn.

Hvis det skal gis særregler i en særlov for universiteter og høgskoler som
pålegger institusjonene disse pliktene, vil dette innebære at de institusjonene
som omfattes av loven får andre rammevilkår enn private høgskoler. Dette må
kompenseres ved tilskudd fra staten eller vederlaget det offentlige må betale
for tjenester institusjonen utfører.

4  Videreføring av stillingsvernet etter tjenestemannsloven

Tjenestemannsloven  (Link til) kap 2 inneholder blant annet regler om oppsi-
gelsesfrister som er noe lengre enn etter arbeidsmiljøloven. Postsel-
skapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven, begge lover § 62 har regler om
oppsigelsesfrister som er i samsvar med tjenestemannslovens regler. Det er å
merke seg at særreglene bare gjelder oppsigelsens frister, men slik at de
materielle vilkår for oppsigelse er fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Særreglene om oppsigelsesfristenes lengde i postselskapsloven og jern-
banetrafikkselskapsloven kan neppe sies å være av vesentlig betydning for
stillingsvernet. Blandingen av elementer fra arbeidsmiljøloven og tjeneste-
mannsloven gjør dessuten regelverket komplisert. Dette er noe som det må
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tas hensyn til ved vurderingen av om særloven for universitet og høgskoler
skal utformes i samsvar med postselskapsloven og jernbanetrafikksel-
skapsloven på dette punkt.

5  Tjenestetvistloven og det statlige avtalesystemet

Etter postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven, begge lover § 60
første ledd gjelder tjenestetvistloven for selskapene. Dette er en særordning
ettersom ingen andre særlover han en tilsvarende ordning. Se likevel om § 4
annet ledd i utkast til lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m
(Ot.prp. nr. 25 (1999-2000) nedenfor.

Bestemmelsen innebærer at det er statens forhandlingsordning, tvisteløs-
ninger m.m. som gjelder for selskapet. Ordningen innebærer videre at det er
staten, ikke selskapet selv som er part i tariffavtaler, som forhandler disse og
som avgjør om en tvist skal bringes inn for Rikslønnsnemnda mv.

Ordningen innebærer at selskapet selv har liten innflytelse på lønnskost-
nader, sosiale ytelser mv. til sine tilsatte som reguleres i tariffavtale. Bestem-
melsen hindrer dessuten at institusjonen selv kan melde seg inn i en arbeids-
giverorganisasjon som for eksempel NAVO som ellers er arbeidsgiverorgan-
isasjon for statlige selskaper, institusjoner, mv. Det forhold at det er staten, og
ikke institusjonen selv som har hånd om lønnsoppgjøret, kan ha betydning for
institusjonens rekrutteringsmuligheter og dermed for konkurransesituas-
jonen i forhold til private institusjoner. Postselskapsloven og jernbane-
trafikkselskapsloven gir hjemmel til å delegere tariffmyndighet til selskapet.
Slik delegasjon er særlig aktuelt for særavtaler. Staten vil imidlertid fortsatt
være part i avtalen.

6  Tariffsystemet for fylkeskommunale sykehusselskaper (Ot.prp. nr. 25 
(1999-2000))

For fylkeskommunen gjelder arbeidstvistloven, og ikke tjenestetvistloven.
Som nevnt er det i forslag til lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m
(Ot prp nr 25 (1999-2000) § 4 foreslått en bestemmelse som legger det til
fylkeskommunen som eier av sykehusselskapet å inngå og si opp tariffavtaler
på vegne av sykehusselskapet med mindre det er særskilt fastsatt i vedtektene
at sykehusselskapet selv skal ha slik myndighet.

Begrunnelsen for forslaget i Ot prp nr 25 er at en oppsplitting av tariffom-
rådet på den fylkeskommunale sektoren vil kunne være med på å forsterke
virkningene av incentivordninger på en uheldig måte, og at det vil kunne føre
til en usunn konkurranse om helsepersonell det er knapphet på, jf Ot.prp. nr.
25 (1999-2000) s 34. I praksis vil ordningen innebære at Kommunenes Sentral-
forbund (KS) forhandler om tariffavtaler som også omfatter de fylkeskommu-
nale sykehusselskapene.
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7  Statens pensjonskasse

Etter loven om Statens Pensjonskasse (lov 28. juli 1949 nr 26) § 5 er utgang-
spunktet at arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste er medlemmer av pensjon-
skassen. Pensjonskasseloven åpner imidlertid for at arbeidstakere i en virk-
somhet utenfor statstjenesten ved stortingsvedtak kan gis rett til å være
medlem av pensjonskassen. Slikt vedtak er truffet for Posten og NSB. Særskilt
bestemmelse i særloven om universiteter og høgskoler er derfor ikke nødven-
dig om utvalget ønsker å åpne for at de ansatte skal kunne være medlem av
Pensjonskassen.

Oslo, 12.04.00 for Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Gudmund Knud-
sen Advokat
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Vedlegg 5 

Organisering av statlig virksomhet
Gudmund Knudsen

1  Oversikt

Dette notatet har til formål å gi en oversikt over ulike organisasjonsformer for
statlig virksomhet, men med særlig vekt på forvaltningsorganer med sær-
skilte fullmakter og særlovselskaper.

Grovt sett kan statlige virksomheter deles inn i to grupper: De som er
organisert som en del av statsforvaltningen og de som er skilt ut som egne
rettssubjekter. Innenfor statsforvaltningen kan forvaltningsorganene deles
opp i tre hovedgrupper:
– Ordinært forvaltningsorgan
– Forvaltningsbedrifter
– Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

Virksomheter som organiseres som egne rettssubjekter utenfor statsforvalt-
ningen organiseres dels som selskaper og dels som stiftelser eller stiftelses-
liknende organisasjoner. Hovedkategoriene er følgende:
– Aksjeselskaper
– Statsforetak
– Særlovsselskaper
– Stiftelser

2  Generelt om virksomheter som er organisert innenfor staten

I dette punktet gir vi oversikt over de gjennomgående regelverkene som i
utgangspunktet gjelder for organer innenfor statsforvaltningen. I punkt 3
kommer vi nærmere inn på unntak og særordninger som kan tenkes å gjelde
for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter.

2.1  Betydningen av å være en del av stat som juridisk person

Virksomheter som er organisert innenfor staten er en del av staten som jurid-
isk person. Dette innebærer at organene ikke på egne vegne kan inngå avtaler
eller påta seg forpliktelser. Inngåtte avtaler binder staten direkte, og det er
staten som har det fulle og hele ansvaret for alle forpliktelser som er pådratt
av et forvaltningsorgan. Organet har ikke selv partsrettighet overfor doms-
toler eller statlige eller kommunale forvaltningsorganer.

En konsekvens av å være en del av staten er at organene er underlagt
Stortingets bevilgningsmyndighet etter grunnloven § 75 d, og deres inntekter
og utgifter blir behandlet årlig i statsbudsjettet. I hvor sterk grad budsjettene
blir spesifisert, kan imidlertid variere, jf. nedenfor punkt 3 om budsjettmessig
frihet for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter.

Organer som er en del av staten er også omfattet av grunnloven § 75 b om
Stortingets myndighet til å ta opp statslån. Organene kan derfor ikke finan-
siere sin drift ved markedslån som blir tatt opp uavhengig av Stortinget.
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Virksomheter innenfor staten er omfattet av regelverk som gjelder for
statsforvaltningen, så som reglementet for økonomiforvaltningen i departe-
mentene som blant annet inneholder regler om hvordan departementet stiller
bevilgede midler til disposisjon for underordnede organer og plikt til å kontrol-
lere underordnede organers bruk av gitte bevilgninger.

2.2  Forvaltningsloven, offentlighetsloven m.v.

Organer som er organisert som en del av staten er underlagt forvaltningsloven
og offentlighetsloven. Det samme gjelder andre forvaltningsrettslige regler og
prinsipper som stiller krav til saksbehandlingen eller innholdet av de vedtak
som treffes.

2.3  Virksomhetens plass i forvaltningshierarkiet

Et karakteristisk trekk ved statsforvaltningen er at den er hierarkisk oppbygd.
Departementene er underlagt Kongen (regjeringen), mens departementene
på sin side er overordnet underliggende forvaltningsorganer. Dette betyr at
departementene innenfor rammer fastsatt av Stortinget og regjeringen kan
organisere underliggende forvaltningsorganer, og herunder gi instrukser om
deres virksomhet.

Når det spesielt gjelder instruksjonsretten er utgangspunktet at overord-
net forvaltningsorgan har full instruksjonsrett overfor underordnet forvalt-
ningsorganer. Dette gjelder både generelle retningslinjer og instrukser i
enkelttilfeller. Det er imidlertid fullt mulig for Stortinget ved lov eller plena-
rvedtak å begrense instruksjonsmyndigheten. Særlig kan det være aktuelt å
begrense overordnet organs instruksjonsmyndighet når det gjelder innholdet
av enkeltsaker på områder hvor det kreves særlig faglig innsikt eller hvor
kravet til uavhengighet er viktig. Se nærmere punkt 3 om forvaltningsorganer
med særskilte fullmakter.

Bortsett fra at regjeringen må treffe formelle vedtak ved kongelig resolus-
jon gjelder det ikke spesielle formregler for hvordan et overordnet organ kan
instruere et underordnet. En instruks til underordnet organ kan derfor være
så vel skriftlig som muntlig.

Motstykket til at overordnet organ har organisasjons- og instruksjonsmy-
ndighet overfor underordnet organ er at det overordnede organet har et ans-
var for det underordnede organets virksomhet. For departementet innebærer
dette konstitusjonelt og politisk ansvar for statsråden overfor Stortinget.

2.4  De ansattes stilling

De ansatte er statstjenestemenn og omfattes dermed av tjenestemannsloven,
tjenestetvistloven, statens tariffavtaler og lønnsregulativet.

2.5  Riksrevisjonen

Virksomheter som er en del av staten får sine regnskaper revidert av Riksre-
visjonen.

3  Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

Utvalget har bedt meg komme særlig inn på forvaltningsorganer med særskilt
fullmakt. I dette punktet vil vi derfor komme nærmere inn på dette alterna-
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tivet, mens vi ikke gir en nærmere omtale av ordinære forvaltningsorganer og
forvaltningsbedrifter.

Med forvaltningsorganer med særskilte fullmakter siktes det ikke til noen
«standardtype» av forvaltningsorganer. Det dreier seg om en uensartet
gruppe forvaltningsorganer som har forskjellige særskilte fullmakter i forhold
til de lover, forskrifter og andre regler som ellers gjelder for statlige forvalt-
ningsorganer, jf. punkt 2. Hvilke fullmakter det gjelder vil imidlertid variere
for de enkelte forvaltningsorganer.

De fullmaktene forvaltningsorganene er gitt rokker ikke ved at de fremde-
les er et organ innenfor staten. På områder hvor det ikke er gitt særlige full-
makter gjelder det som er sagt i punkt 2.

De fullmaktene det kan være aktuelt å tildele kan være av ulike slag. De
mest aktuelle er antagelig følgende:

Fullmakter i faglig spørsmål som avskjærer eller begrenser overordnet
organs instruksjonsmyndighet i slike saker. Gjeldende universitetslov kan
være et eksempel på dette, jf. universitetsloven § 2 nr. 3 som avskjærer depar-
tementet fra å gi pålegg om læreinnholdet i undervisningen m.v. Når et forval-
tningsorgan i lov eller plenarvedtak er gitt uavhengig beslutningsmyndighet
får dette som konsekvens at statsrådens ansvar overfor Stortinget er tils-
varende begrenset. Økonomisk og administrativt vil slike organer fremdeles
være underlagt overordnet forvaltningsorgan.

Det kan være fastsatt særordninger for tjenestemennene, så som at de er
unntatt fra tjenestemanns- og tjenestetvistloven.

Andre særordninger kan gjelde forholdet til forvaltningsloven og
offentlighetsloven hvor organet kan være helt unntatt fra disse lovene eller
unntatt fra deler av lovene, for eksempel fra forvaltningslovens klageregler.

En viktig gruppe forvaltningsorganer med særskilte fullmakter er de som
har særlige budsjettfullmakter, så som ved at virksomheten er nettobudsjet-
tert, og at bevilgningene skjer i form av en samlet uspesifisert overføring ved
en såkalt 50-post. Organet får da eget ansvar og frihet når det gjelder dispon-
eringen av de midlene det har fått til disposisjon. Slike fullmakter har blant
annet vært benyttet for forskningsrådene som har ansvar for fordeling av for-
skningsmidler på grunnlag av faglige vurderinger. Slike særlige budsjettmes-
sige fullmakter av denne typen foretas av Kongen (regjeringen) og har ikke
hjemmel i lov. Fullmakten rokker ikke ved virksomhetens stilling som forval-
tningsorgan.

Forvaltningsorganer med særlige fullmakter kan være ledet av et kolle-
gialt organ, for eksempel et styre som er sammensatt av personer utfra deres
særlige innsikt i det området organet virker. I praksis kan styrenes myndighet
reise tvilsomme avgrensningsspørsmål, så som om styret har et alminnelig
overordningsforhold i forhold til daglig leder, om styret er underlagt departe-
mentets institusjonsmyndighet mv. I prinsippet må slike spørsmål avgjøres
utfra en tolkning av det konkrete grunnlaget for organiseringen av styret.

Som nevnt særpreges forvaltningsorganer med særskilte fullmakter ved at
fullmaktene fastsettes konkret for den enkelte virksomhet. Grensen mellom
forvaltningsorganer med særlige vide fullmakter og stiftelseslignende insti-
tusjoner som ikke er en del av staten kan imidlertid være uklar og i enkelte til-
feller tvilsom. Dette har blant annet vært tilfelle for flere ulike typer av institus-
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joner, utvalg, råd som ledes av kollegiale organer med vide fullmakter. I prak-
sis har blant annet dette vært en problemstilling i forhold til børsen og Verdi-
papirsentralen samt en rekke av statsbankene.

4  Generelt om virksomheter som er organisert som egne rettssubjekter

4.1  Rettslig regulering

Den rettslige reguleringen av egne rettssubjekter vil avhenge av den nærmere
organisasjonsformen som er valgt. Aksjeselskapet reguleres av aksjeloven av
1997, statsforetaket av statsforetaksloven av 1991 og særlovselskaper regul-
eres av vedkommende selskaps spesiallov. Om stiftelser er det egne regler i
stiftelsesloven av 1980.

Institusjoner som er organisert som egne rettssubjekter er rettslig og
økonomisk utskilt fra staten. Dette innebærer at institusjonen har sin egen for-
mue og inntekter, og selv svarer for sine forpliktelser. Det er videre institus-
jonen selv som inngår og er part i avtaler, har partsstilling i rettssaker og over-
for forvaltningsmyndigheter.

En viktig konsekvens av at en institusjon er skilt ut fra statsforvaltningen
som eget rettssubjekt er at institusjonen ikke er underlagt Stortingets bevilgn-
ingsmyndighet etter grunnloven § 75 d. Institusjonen disponerer derfor selv
sine egne inntekter uavhengig av bevilgningsvedtak fra Stortinget. Et eget
rettssubjekt omfattes heller ikke av grunnloven § 75 b som legger det til Stort-
inget å ta opp statslån. Institusjonen har derfor selv innenfor rammen av den
lovgivningen som organiserer institusjonen, myndighet til å ta opp lån for å fin-
ansiere virksomheten.

Finansieringen av institusjoner som er organisert som egne virksomheter
skjer dels ved at staten skyter inn egenkapitalinnskudd i form av aksjekapital,
selskapskapital eller andre egenkapitalformer. Staten kan også yte lån til insti-
tusjonen. Dessuten kan institusjonen selv legge seg opp midler gjennom egen
drift. Institusjonens egne organer disponerer selv de midler institusjonen har
fått tilført gjennom egenkapitalinnskudd, lån eller gjennom driften.

4.2  Ansvarsform

Statens ansvar for institusjonens forpliktelser vil variere alt etter hva slags
organisasjonsform som er valgt. For aksjeselskaper har staten et begrenset
ansvar, mens staten har et lovfestet garantiansvar for et statsforetaks forplik-
telser. For særlovsselskapene vil ansvarsformen avhenge av hva som er
bestemt i den enkelte lov.

4.3  Forholdet til forvaltningsloven, offentlighetsloven mv.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven får i utgangspunktet ikke anvendelse
på egne rettssubjekter. For særlovsselskaper kan dette være spesialregulert jf
punkt 5. Hvis en institusjon som er organisert som eget rettssubjekt er tillagt
offentlig myndighetsutøvelse, gjelder likevel forvaltningsloven og
offentlighetsloven for denne delen av virksomheten, jf forvaltningsloven § 1
tredje punktum og offentlighetsloven § 1 første ledd siste punktum.
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4.4  Institusjonens ledelse

Et karakteristisk trekk ved institusjoner som er organisert som egne rettssub-
jekter er at det er et prinsipielt skille mellom ledelsen og institusjonens eier
som her er staten. Det hører under styret og daglig leder å forestå forvaltnin-
gen og den løpende driften av institusjonen. Eierens sentrale styringsredskap
er å velge et styre han har tillit til.

4.5  Utøvelse av eiermyndigheten

Et annet karakteristisk trekk ved egne rettssubjekter er at utøvelsen av eier-
myndigheten skjer gjennom generalforsamlingen, selskapsmøte eller et annet
eierorgan. Utenfor dette organet kan eieren ikke utøve eiermyndighet. Den
kanskje mest sentrale eierfunksjonen er valg av styre som forvalter virksom-
heten på vegne av eieren. Gjennom eierorganet kan eieren når som helst
skifte ut et styre han ikke lenger har tillit til. Dessuten kan eier instruere og
omgjøre styrets beslutninger. I den enkelte lov som organiserer virksomheten
eller i vedtektene for den enkelte institusjon kan det være fastsatt særlig krav
om samtykke fra eier for visse typer saker eller at visse typer saker skal
forelegges eieren før styret treffer vedtak i saken, se f. eks. statsforetaksloven
§ 23.

4.6  Konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar

Den statsråden som forvalter statens eierinteresser er konstitusjonelt og par-
lamentarisk ansvarlig for at eierskapet forvaltes forsvarlig og i samsvar med
Stortingets forutsetninger. Dette tilsier at den har et overordnet tilsynsansvar.
Derimot har statsråden som utgangspunkt ikke ansvar for styrets forvaltning
av virksomheten og ledelsen av den løpende virksomheten.

4.7  De ansattes stilling

De ansatte i egne rettssubjekter er som utgangspunkt ikke omfattet av tjenes-
temannsloven eller tjenestetvistloven, men av det regelverket som gjelder i
den private sektor, det vil si arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven. De ansatte
har representasjonsrett i de styrende organer etter de regler som gjelder for
dette i aksjelovgivningen, statsforetaksloven mv og vil som hovedregel være
omfattet av tariffsystemet for den private sektoren.

4.8  Riksrevisjonen

Egne rettssubjekter skal vanligvis ha statsautorisert eller registrert revisor i
samsvar med reglene i revisorloven. Riksrevisjonen har derimot en oppgave
når det gjelder å føre konstitusjonell kontroll med statsrådens forvaltning av
statens eierinteresser.

5  Nærmere om særlovselskaper

5.1  Allment

Aksjeselskapet og statsforetaket er standardiserte organisasjonsformer for
egne rettssubjekter. Utvalget har særlig bedt meg om å redegjøre noe nærm-
ere for de såkalte særlovselskapene. Vi kommer derfor ikke nærmere inn på
aksjeselskaps- og statsforetaksformen.
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Særlovselskapene er ikke noen standardisert selskapsform, men brukes
som betegnelse på selskaper som er organisert ved egen lov. Bakgrunnen for
valg av slik organisasjonsform vil være at aksjeselskapsformen eller statsfore-
taksformen ikke er funnet som en hensiktsmessig organisasjonsform. En sær-
lov gir da mulighet for å ivareta særegne krav til organisasjonsformen som
gjør seg gjeldene for den konkrete virksomheten.

Eksempler på særlovselskaper er Vinmonopolet AS og AS Norsk Tipping.
Fra de senere år har vi f eks Postbanken (nå opphevet), Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond, statens jernbanetrafikkselskap og statens postsel-
skap.

Særlovene er vanligvis utformet med utgangspunkt i aksjeloven eller stats-
foretaksloven, men med de særregler som den spesielle virksomhetens behov
tilsier.

De fleste særlovene har regler om de ledende organenes myndighet og
oppgaver og inneholder regler om statens myndighetsutøvelse i selskapet.
Detaljgraden kan imidlertid variere fra lov til lov, og ofte kan mangelfull reg-
ulering gi grunnlag for tvil og kanskje tvist om hvordan konkrete spørsmål
skal løses. Under tiden kan det også være uklart om særlovsselskapene i det
hele tatt har status som et eget rettssubjekt eller om de i virkeligheten er et
forvaltningsorgan med særlige fullmakter, jf punkt 3.

5.2  Typiske særordninger

Et utgangspunkt er at det som er sagt i punkt 4 også gjelder i særlovselskap-
ene. Spørsmålet blir så i hvilken grad det er gitt særregler som fraviker de
alminnelige utgangspunktene.

Som nevnt i punkt 5.1, vil innholdet av særreguleringen avhenge av de
konkrete hensyn som gjør seg gjeldende for den virksomheten særloven skal
regulere. Følgende spørsmål vil ofte være aktuelt å særregulere:

Mange særlover lovfester statens eierskap. Dette betyr at en delprivatiser-
ing krever lovendring.

Flere særlover fastsetter også uttrykkelig at selskapet er et eget rettssub-
jekt. Dermed avklares forholdet til forvaltningsorganer med særskilte fullmak-
ter.

Et sentralt spørsmål vil være statens ansvar overfor kreditorene. Her er
det et hovedspørsmål om staten skal ha et begrenset ansvar eller om staten
skal garantere for selskapets forpliktelser. Det siste alternativet vil kunne
kombineres med bestemmelser som unntar selskapet fra konkursbehandling.
Dette kan være den naturlige ordning for institusjoner som driver virksomhet
hvor staten har et overordnet ansvar for virksomheten,

Et annet sentralt område vil være regulering av styret og daglig leders ans-
var og myndighet. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i aksjeloven
eller statsforetakslovens regler, men likevel slik at nærmere angitte saker skal
forelegges, eventuelt avgjøres av departementet (generalforsamlingen). Dette
vil typisk være saker hvor overordnede statlige interesser gjør seg gjeldende
og som er av en slik karakter at de ikke bør overlates til selskapsledelsen
alene.

I selskaper hvor staten har et ubegrenset ansvar for selskapsforpliktelser
kan det også være aktuelt å fastsette særlige begrensninger i adgangen til å ta
opp lån, avgi garantier eller inngå samarbeidstiltak hvor selskapet har et ube-
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grenset ansvar mv. I det hele tatt vil reguleringen av grensesnittet mellom
ledelsens og eierens myndighet kunne være et sentralt spørsmål ved utform-
ingen av en særlov.

Et karakteristisk trekk er at statens eiermyndighet utøves gjennom gener-
alforsamlingen, foretaksmøtet eller et annet eierorgan, hvor eierens beslut-
ningsmyndighet er formalisert i et møte hvor også selskapsledelsen deltar.
Utenom eierorganet har ikke statens som eier noen myndighet i selskapet.
Særloven vil kunne ha nærmere regler om eierorganet som kan tilpasses den
konkrete virksomhetens særlige behov.

Flere særlover har også regler om de ansattes stilling. Dette kan gjelde
representasjon i de styrende organer og forholdet til arbeidsrettslig ram-
melovgivning, så som tjenestemannsloven og tjenestetvistloven. I lovene om
statens jernbanetrafikkselskap og statens postselskap er dette en sentral del
av særreguleringen.

Flere særlover har særregler om Riksrevisjonens kontroll som her gjelder
statsrådens forvaltning av eierskapet, og ikke selskapsrevisjonen.

Særloven kan regulere forholdet til forvaltningsloven, offentlighetsloven
og andre offentlig rettslige regler, for eksempel slik at disse lovene helt eller
delvis gjelder for selskapet.

I en eventuell særlov for universiteter og høgskoler kan det også være
aktuelt å spesialregulere andre spørsmål som særlig er av betydning for den
virksomheten disse institusjonene driver, så som studentrepresentasjon, et
eventuelt universitet- eller høgskoleråd, om rektor, klageordninger, særregler
for tilsetting av personell, myndighet til å fastsette budsjett mv. Behovet for
slik særregulering er noe som i tilfelle utvalget bør vurdere nærmere.

Oslo, 15.03.00 for Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Gudmund Knud-
sen Advokat
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Universitetenes rettslige status - i dag og i morgen
Noen stikkord

Jan Fridthjof Bernt

Universitetenes rettsstilling under dagens lov
Universitetene må i dag anses som  uavhengige forvaltningsorganer.
De er forvaltningsorganer i den forstand at de er en del av statsforvaltnin-

gen og i utgangspunktet underlagt de alminnelige regler som gjelder for
denne, herunder Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Tjenestemannsloven
og statens økonomireglement. Det siste følger som en bindende forutsetning
for de årlige bevilgningene over statsbudsjettet, så langt ikke annet er
bestemt.

Uavhengigheten kommer til utrykk ved at de alminnelige regler om sty-
ring og instruksjonsmyndighet er  speilvendt i forhold til det som ellers gjelder
i statsforvaltningen. Mens andre forvaltningsorganer er underlagt en almin-
nelig styrings- og instruksjonsmyndighet fra Regjeringen og departementet,
vil et uavhengig forvaltningsorgan bare være underlagt slik i den utstrekning
det kan påvises en  hjemmel for dette.

Når uavhengigheten følger av lov, må instruksjonsmyndighet etter dette
følge enten av lov, eller av økonomisk styringsmyndighet knyttet til de bev-
ilgninger som finansierer virksomheten.

Jeg forstår det slik at man i departementet er tilbøyelig til å avvise at uni-
versitetene er uavhengige forvaltningsorganer. Dette er, slik jeg ser det, et
svært problematisk standpunkt med den loven vi når har. Loven er ganske
tydelig bygget opp ut fra den forutsetning at styringsansvaret er lagt til insti-
tusjonens styre, og at departementet bare har styringsmyndighet der det har
særskilt hjemmel for det. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at det
fastslås i § 3 at «Institusjonen ledes av et styre», og i § 4 at: «Styret er det øver-
ste organ ved institusjonene.»

I § 4 listes videre opp en rekke spørsmål som «styret har ansvaret for».
Med andre ord ikke departementet. Jf. også § 2 med tilsvarende for-
muleringer. I § 4 nr. 3 fastslås riktignok at «Styret har ansvaret for at institus-
jonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i samsvar med bestem-
melser om dette gitt av departementet, og etter forutsetninger for tildelte bev-
ilgninger eller andre bindende tiltak. Referansen til «bestemmelser ... gitt av
departementet» kan imidlertid ikke være en selvstendig hjemmel for en almin-
nelig instruksjonsmyndighet. Den refererer tilbake til andre regler som hjem-
ler dette, i første rekke økonomireglement med mer, som institusjonene er
bundet av fordi de ikke er selvstendige rettssubjekter med uavhengig
økonomi. Tilsvarende gjelder andre formuleringer i loven som bare nevner
eller viser til beslutninger av andre instanser, som § 4 nr. 1 hvor det heter at
styret skal påse at virksomheten blant annet drives i overensstemmelse med
«de rammer og mål som gis av overordnet myndighet».

I kapittel 10 er det så gitt særlige regler om grader, eksamen med mer,
herunder om departemental godkjenning og til dels overprøving. Poenget her
er hvis departementet hadde instruksjonsmyndighet, hadde man ikke trengt
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slike bestemmelser her. Reglene er klart skrevet ut fra den forutsetning av
institusjonen selv bestemmer, så langt ikke annet er fastsatt i loven. Bestem-
melsene om dette hadde vært overflødige hvis departementet hadde en gener-
ell instruksjonsmyndighet. De spørsmålene det her er tale om, angår ikke i
seg selv «læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen», som er
unntatt fra  all instruksjonsmyndighet etter § 2 nr. 3.

At styret har ledelsesansvar og ikke kan instrueres, er også klart forutsatt
i § 15 nr. 6, hvor det er gitt en regel om adgang for styret, rektor eller direktør
å forelegge spørsmålet om et styrevedtak ligger innenfor bestemmelsene eller
forutsetningene for bevilgningene m.m. En slik regel om formell «foreleg-
gelse» hadde vi ikke hatt bruk for hvis departementet når som helst kunne gå
inn og instruere styret og institusjonen - av eget tiltak eller etter en uformell
henvendelse fra et styremedlem eller andre.

Kort sagt, hele det intrikate regelverket vi har om organisering og beslut-
ningsprosesser blir lite meningsfylt hvis departementet skal ha frihet til å
instruere institusjonen i en hvilken som helst sak, uten annen hjemmel enn et
alminnelig overordningsforhold. Loven må oppfattes slik at den bygger på en
bindende forutsetning om institusjonell uavhengighet. Ønsket departementet
å ha en generell styringsmyndighet på den enkelte institusjon, måtte man i en
slik sammenheng sørget for at dette kom til uttrykk i loven.

I denne sammenheng er det også et sentralt poeng at det ville være helt
uforenlig med idealet om universitetenes uavhengighet om departementet
skulle ha en fri adgang til å gi instrukser til institusjonene, bare begrenset av
forbudet mot å gi instruks om innholdet i undervisning og forskning. Det ville
bety at departementet etter eget valg ville kunne gå inn å treffe beslutninger i
en hvilken som helst sak ved institusjonen, og dermed også måtte føre tilsyn
med alle sider av virksomheten. Dette ville ikke bare være uryddig og
ekstremt upraktisk, det også være uforenlig med idealet om akademisk frihet.
Jf. den finske grunnlov, som fastsetter at universitetene skal være uavhengige.
Departementets forsøk på å lansere en forståelse av loven som gir det en
alminnelig instruksjonsmyndighet overfor universitetene, er et brudd med
fundamentale idealer om universitetenes funksjon og status i samfunnet, og
det er en ganske alvorlig sak at man prøver å gjøre dette som en juridisk
øvelse, uten å legge det fram for lovgiver og til alminnelig debatt.

Det er heller ikke noe påtrengende behov for en slik åpen styringsfullmakt
på departementets hånd her. Fordi universitetet er avhengig av årlig finansier-
ing over statsbudsjettet, vil departementet ha de styringsmidler det eller Stort-
inget mener det bør ha når det gjelder kontroll med at økonomiforvaltningen
er forsvarlig og at pengene brukes i overensstemmelse med forutsetningene.
Problemet har ikke vært at dette styringsmidlet har gitt for lite styringskraft
fra departementets side, men tvert imot at det har blitt benyttet på en måte
som har vært sterkt effektivitetshemmende på institusjonene. Det er med
andre ord vanskelig å si hvilke legitime grunner som skulle tilsi en slik omtolk-
ing av den etablerte rettslige forståelse av universitetene som uavhengige for-
valtningsorganer.

Hvordan kan en ny lov utformes?
Utgangspunktet er at Kongen i statsråd har styringsrett og styringsansvar

for alle deler av statsforvaltningen. Dette kan imidlertid gjøres unntak fra ved
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lov. Ovenfor er lagt til grunn at etter dagens lov er universitetene og
høyskolene utenfor det alminnelige hierarkiske styringssystem i staten, med
den konsekvens at statsråden ikke har noen alminnelig instruksjonsmyn-
dighet overfor styret, og dermed heller ikke noe alminnelig ansvar for dettes
beslutninger. Som nevnt er dette en lovforståelse som er bestridt av departe-
mentet, og dette utgjør så vidt jeg kan forstå en viktig del av bakteppet for
forslaget om å utskille universitetene og høyskolene som  selskaper.

Hvis problemet er at man ønsker å tydeliggjøre institusjonenes uavhen-
gighet, og dermed begrensningene i statsrådens ansvar, er dette en helt unød-
vendig øvelse. Tradisjonell universitetsautonomi vil kunne ivaretas ved at man
tar inn i lovverket en bestemmelse som uttrykkelig fastslår at styret ikke er
underlagt instruksjonsmyndighet annet enn der det fremgår av loven. Økt fri-
het når det gjelder økonomiforvaltningen vil kunne ivaretas ved at man går
over til nettobudsjettering, samt gir de nødvendige særregler i økonomiregle-
mentet ved kongelig resolusjon. Dette er ikke et spørsmål om tekniske eller
juridiske problemer, men om vilje og alminnelig faglig håndverk.

I og med at institusjonene også i fortsettelsen vil være helt avhengige av
finansiering over statsbudsjettet, vil det uavhengig av organisasjonsform i
praksis være opp til Stortinget og Regjeringen hvilke styringsmidler man vil
bruke for å påvirke og kvalitetssikre virksomheten, og hvor stor styringsinten-
sitet og dermed ansvar for statsråden man ønsker.

Styringen kan komme til uttrykk som budsjettforutsetninger eller som
avtale mellom departement og institusjon om tiltak og virksomheten ellers.
Det er ikke nødvendig å opprette selskaper for å kunne inngå slike avtaler.
Også uavhengige forvaltningsorganer kan inngå bindende avtaler med
hverandre. Det forhold at slike avtaler ikke egner seg for tvangshåndheving
ved vårt rettsapparat, er det liten grunn til å legge vekt på i denne sammen-
heng.

Slike avtaler vil imidlertid selvsagt kunne endres senere, og enten vi oper-
erer med universitetene som heleide statsselskaper eller som uavhengige for-
valtningsorganer, vil de sentrale statsmyndigheter kunne utvirke slike
endringer som de ønsker. Avtalen vil bare etablere en praktisk, teknisk og
moralsk terskel mot slike endringer, den vil ikke være noe absolutt vern.
Poenget er at det etableres en ramme som gir institusjonene klart definerte
forpliktelser på bestemte områder, for eksempel med hensyn til å utvikle et
nytt studietilbud eller utvide et eksisterende, samtidig som det gis et tilsagn
som forutsetningsvis strekker seg over mer enn ett budsjettår, om finansier-
ing av denne del av virksomheten.

Igjen: Her er det ikke rettslige konstruksjoner som bestemmer hva som
kan gjøres. Problemstillingen er politisk og forvaltningsmessig vilje til å gå inn
i forpliktende forhandlinger og avtaler mellom sentrale statsmyndigheter og
institusjonene. Vet man hva man vil, er det en helt overkommelig oppgave å
etablere et formelt system rundt dette, uten å måtte gå veien om etablering av
aksjeselskaper eller lignende.
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Vedlegg 7 

Brev fra Det kongelige finansdepartement
Utvalet for høgre utdanning av dato 07.04.2000

Konsekvensar ved organisering som forvaltingsorgan med særskilde fullmak-
ter

Vi viser til notatet frå Sekretariatet for Utvalet for høgre utdanning, datert
27. mars 2000.

Sekretariatet ber Finansdepartementet svare på om det er mogleg for for-
valtingsorgan med særskilde fullmakter å få:
– fullmakt til å aktivere investeringar og verdiar i eigedom, bygningar og

utstyr i sine rekneskap.
– fullmakt til å på eiga hand ta opp lån på grunnlag av verdiar knytte til den

enkelte verksemda
– fullmakt til å sette av midlar til fond på eigne konti for forvaltingsorganet,

slik at organet også kan få avkastning på meirinntekter frå oppdrag som
ikkje er fastsette i tildelingsbrevet.

Finansdepartementet sine vurderingar: Forvaltingsorgan med særskilde full-
makter
– kan ikkje aktivere investeringar og verdiar i eigedom, bygningar og utstyr

i sine rekneskap. Slike forvaltingsorgan er ein del av staten som juridisk
person og kan derfor ikkje ha si eiga balanse-oppstilling. Eigedelane til
slike verksemder inngår i kapitalrekneskapen til staten.

– kan ikkje på eiga hand ta opp lån på grunnlag av verdiar knytte til den
enkelte verksemda. Det er berre Finansdepartementet som har fullmakt
til å ta opp lån på vegne av staten.

– kan ikkje sette av midlar til fond på eigne konti for forvaltingsorganet, og
på den måten få avkastning på meirinntekter frå oppdrag som ikkje er fast-
sette i tildelingsbrevet. I det systemet som nå er etablert er heile likvid-
iteten til statlege forvaltingsorgan samla i Norges Bank, og renteinntek-
tene tilfell staten. Nettobudsjetterte verksemder har i denne samanhen-
gen ikkje andre fullmakter enn andre statlege forvaltingsorgan.

Med helsing
Espen Aasen e.f.
fung. avdelingsdirektør
Kjetil Lund
førstekonsulent
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Kvalitet og effektivitet i høyere utdanning
Kjetil A. Flatin

«Virkelig læring handler om hva det innebærer å være menneske. Gjennom
læring gjenskaper vi oss selv. Gjennom læring blir vi i stand til å gjøre noe som
vi ikke var i stand til å gjøre tidligere. Gjennom læring får vi en ny forståelse
av verden og vårt forhold til den. Gjennom læring utvider vi vår kapasitet til å
skape og bli en del av den livgivende prosess.»

Peter Senge 629

«It is time for us to reaffirm that education - that is teaching in all its forms-
is the primary task of higher education.»

Donald Kennedy 630

Det er vanskelig å omtale kvalitet og effektivitet i høyere utdanning uten å
plassere disse begrepene i et verdisystem. Fra mitt ståsted er universitetets
viktigste oppgave som utdanningsinstitusjon å oppøve studentenes evne til
kritisk refleksjon, engasjere dem i læringsprosesser i bredde og dybde og fre-
melske toleranse og engasjement.

Nærmere førti år som student og yrkesaktiv innenfor høyere utdanning
har lært meg at slike målsetninger ikke alltid er det som klarest kjennetegner
universiteter, og spesielt ikke i Europa. Peter Senges syn på utdanning - slik
han uttrykker en århundrelang humanistisk tradisjon - som utvikling av men-
nesker, er grunnleggende også for det grunnsyn som ligger i dette essayet.
Hvis dette perspektivet blir borte har utdanningen etter mitt syn mistet sin
mening. Derfor er det avgjørende viktig at universitetet som læringsinstitus-
jon igjen kommer i fokus, ikke på bekostning av forskningen, men heller ikke
som et haleheng. Universitetene må fremstå som integrerte lærings- og for-
skningsinstitusjoner, ikke som institusjoner i kamp med seg selv.

Mitt møte med det amerikanske universitet som student på 1960-tallet var
først et sjokk, og senere en enorm inspirasjon, og jeg har brukt en del tid -
spesielt etter at jeg kom tilbake til Norge - på å fundere over hva forskjellen
består i. Hvorfor vender så mange europeiske studenter inspirert tilbake fra
USA etter et studieopphold, og hvorfor er det så vanskelig å skape et
europeisk lærings- og forskningsklima som kan skape en tilsvarende begeis-
tring og tilsvarende resultater? Hvorfor opplever europeiske studenter - nes-
ten uten unntak - studietilværelsen ved et godt amerikansk universitet eller
college som mer spennende, mer krevende og mer stimulerende enn et tils-
varende opphold ved et europeisk universitet? Hvorfor kommer alle nobelpris-
vinnerne innenfor vitenskapene i 1998 fra amerikanske universiteter? Er
svarene på disse spørsmålene utelukkende at europeiske institusjoner man-
gler økonomiske ressurser?

629.Peter Senge (1990) The Fifth Discipline; norsk utgave (1998) Den femte disiplin
630.Donald Kennedy, «Stanford in Its Second Century» address to the Stanford community, 

Stanford University at the meeting of the Academic Council,5 April, 1990. Sitert fra 
Ernest Boyer (1990)  Scholarship Reconsidereds.1
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1  Noen historiske og kulturelle trekk

Som Peter Scott påpeker 631 er det moderne universitet en ung institusjon.
Ved inngangen til det 19. århundre fantes det bare seks universiteter på de
britiske øyer - to i England, fire i Skottland. Hundre år senere var tallet økt til
14, mens det i 1963 var økt til 24 og i dag til 93, pluss et femtitalls colleges. Tre
firedeler av dagens britiske universiteter er med andre ord etablert etter 1965.
Vi kan derfor ikke (verken i England, USA - eller Finland!) snakke om det
moderne universitet som ett entydig begrep, men som et samlebegrep for
mange typer institusjoner som springer ut av svært forskjellige tidsepoker,
behov og idégrunnlag 632. I århundrene før 1800-tallet var det britiske univer-
sitet en institusjon som hadde som oppgave å opprettholde den bestående
orden, som la vekt på å utdanne prester, lærere og leger og generelt føre over-
klassens medlemmer (som sjelden avla eksamener) gjennom en kulturell og
politisk sosialiseringsprosess.

I det 19. århundre skjer tre viktige endringer som påvirker utviklingen: en
voksende demokratisering dvs. nye markeder for universitetet, en industriell
revolusjon som fører til fremveksten av nye institusjoner (og dermed begyn-
nelsen på den europeiske binære høyere utdanningssektor) og en økende pro-
fesjonalisering (eller oppdeling) av arbeidslivet. Dette er, som vi vet, utvikling-
strekk som er kraftig forsterket i dette århundret. En annen beskrivelse av
samme utvikling deler universitetsoppgavene inn i  kunnskapssøking (Hum-
boldt-tradisjonen, med dens vekt på forskning ), profesjonsutdanning (med
franske  grandes écoles som eksempler) og  personlighetsutvikling (Oxford/
Cambridge modellen, med Paul Henry Newman som teoretiker) 633. I begge
disse historiske tolkningsmodellene ser vi grunntrekkene i den utviklingen
som ligger til grunn for dagens europeiske universitetsdebatt.

Parallelt med denne institusjonsutviklingen løper en tilsvarende politisk
utvikling der Humboldt-tradisjonen, med sitt stadig snevrere vitenskapsbe-
grep, får enerett til betegnelsen «universitet», samtidig som statlige myn-
digheter holder tett kontroll - først  ad hoc og etter hvert gjennom et regelverk
(eller som i Storbritannia: gjennom en underforstått rollefordeling) - over hele
utviklingen av det vi i dag kaller den tertiære utdanningssektor. Resultatet er
en tradisjonell universitetssektor som utvikler seg gjennom det 19. og 20.
århundre og som i liten grad forholder seg til markedet eller som tar politiske
initiativ for å utvide universitetsbegrepet ut over det regelverket tillater.
Dynamikken i «markedet» eller omverdenen lar seg likevel ikke stoppe, men
i stedet for et utvidet universitet får vi et nytt høyere utdanningssystem, som
gjerne omtales som et binært system, men som like gjerne kunne kalles et
fragmentert system, og der universitetene blir stående i en klar særstilling i
forhold til forsknings- og undervisningsoppgaver.

Nye profesjoner og den teknologiske utvikling holdes på armlengdes
avstand av universitetene selv og av myndighetene, som i stedet oppretter sta-

631.Peter Scott (1995) The Meaning of Mass Higher Education
632.Debatten om antall «universiteter» er langt på vei en tilsløring av en debatt om ressurs-

fordeling. Begrepet selv har for lengst - i internasjonal debatt - mistet sin entydighet, om 
det noen gang har hatt det.

633.Caludius Gellert (1993) Higher Education in Europe
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dig flere nye statlige høyskoler for å dekke behovet for opplæring og
kunnskapsproduksjon innenfor stadig nye fagområder, men der disse blir
underlagt samme strenge regelverk som igjen styrer og former den rådende
institusjonskultur.

Regelverket forblir det styrende og passiviserende element, kanskje først
og fremst fordi det er koblet til stor autonomi for den enkelte forsker og etter-
hvert også en stadig økende institusjonell autonomi, der forskerne selv etter-
hvert utnevner sine egne og velger sitt eget styre. For de fleste forskere ble
dette en ideell modell og når dette ble koblet til en enestående suksess for uni-
versitetet som institusjon - og kanskje spesielt det tyske universitet - som det
var mellom 1850 og 1940, uteble også systemkritikken. Riktignok får hvert
land sine spesielle kulturtrekk, men som en generell observasjon kan vi si at
den tyske Humboldt-tradisjonen - der de fremste kjennetegn er individuell og
institusjonell autonomi kombinert med sentral nasjonal styring av systemet -
vinner terreng over hele Europa.

Det er denne historiske modellen som i økende grad har kommet under
press de siste 10-20 år og som har ført frem til dagens universitetsdebatt. Det
gamle systemet er kommet i utakt med samfunnsutviklingen. En kolossal økn-
ing i informasjons- og kunnskapsmengden, i en verden som endrer seg i sta-
dig raskere tempo, stiller helt andre krav til de organisasjonene som skal
utvikle ny kunnskap og nye læringsprosesser. Manglende omstilling- og pro-
fileringssevne truer universitetene både som forsknings- og læringsinstitus-
joner.

Hvis vi kaster et blikk på USA i samme tidsrom ser vi en helt annen
utvikling. For det første fantes det bare to 1700 talls institusjoner innenfor høy-
ere utdanning, Harvard og William and Mary, og for det andre mistet de
føderale myndigheter så å si grepet allerede ved starten, ved at George Wash-
ington mislyktes i sitt forsøk på å etablere et nasjonalt universitetssystem.
Dermed mistet man også kontrollen med nyetableringer og nasjonale stan-
darder. Denne utviklingen ble ytterligere styrket ved den amerikanske høyes-
teretts dom i tilfellet Dartmouth College, i 1819, som gav private grupperinger
og organisasjoner rett til å etablere colleges uten innblanding fra statlige eller
føderale myndigheter. Når den føderale regjering senere grep inn ble det der-
for heller for å styrke denne utviklingen, slik som i tilfellet med «land
grant«(Morrill acts) lovene av 1862 og 1891. Disse resulterte i overføringer av
store føderale midler til etablering av universiteter som forpliktet seg til å
undervise i humanistiske fag og i landbruksfag og «mekanikk», men ellers
uten føderal kontroll. Ytterligere incentiver for denne modellen kom med The
G.I.Bill i 1944 som gav to millioner krigsveteraner tilnærmet gratis utdanning
ved et universitet etter eget valg, og senere opprettelsen av de store forskn-
ingsstiftelsene (The National Science Foundation, The National Institutes of
Health, The National Endowment for the Humanities, etc) som belønnet for-
skningsprosjekter fra enkeltindivider og institusjoner direkte.

Amerikanske høyere utdanningsinstitusjoner ble derfor fra første stund av
kunde- og markedsorientert - og kunder og markeder vil i dette tilfellet si hele
det omliggende samfunn i alle dets avskygninger - og fordi de ikke lot seg
styre gjennom et føderalt system, oppstod det et helt annet mangfold enn i
Europa av institusjoner og statlige systemer med tilsvarende mangfold i
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målsetning, størrelse og kvalitet. Svakheten ved disse institusjonene var, frem
til mot slutten av det 19. århundre, nettopp at de ble for anvendte og kortsiktig
praktiske i sin forskning - en utvikling som ble stoppet ved at en rekke frem-
ragende forskere og senere universitetsadministratorer (Andrew Dickson
White ved Cornell, Charles Eliot ved Harvard, Daniel Gilman ved Johns Hop-
kins, William Harper ved Chicago, Charles Van Hise ved Wisconsin, David
Jordan ved Stanford, Benjamin Wheeler ved California, osv) tilbrakte grunn-
leggende forskerår i Europa, først og fremst i Tyskland, og tok med seg de
humboldtske idéer hjem til sine institusjoner og så å si podet disse på det
eksisterende. Slik oppstod det moderne amerikanske forskningsuniversitet
med sin undergraduate og graduate school, der man forsøker å ivareta alle de
sider av et moderne universitet som ble nevnt innledningsvis: forskningen,
profesjonsutdanningen og personlighetsutviklingen.

Av disse og flere andre grunner oppstod ikke det europeiske binære sys-
temet i USA. Først og fremst skyldes nok dette at universitetene måtte startes
opp uten århundrelange tradisjoner og ut fra nære samfunnsbehov. Det eksis-
terte ingen institusjoner med århundre gammel hevd på begreper og titler.
Det var lokalsamfunnet som trengte en utdanningsinstitusjon som kunne
dekke behovet for profesjonsutdanning og teknisk kunnskap. Ledelsesstruk-
turen ble deretter, med et Board of Regents (eller tilsvarende) bestående av
lokalsamfunnets betydeligste menn (og senere kvinner), som bl.a. sørget for
at den enkelte institusjon betjente lokalsamfunnets kunder i hele dets mang-
fold.

Opprettelsen av et universitet angikk lokalbefolkningen på en helt annen
måte enn i europeisk tradisjon og eksterne styrer har derfor vært en tradisjon
fra 1630-tallet. Først i dette århundret begynte vitenskapelige ansatte å delta i
styringen av universitetene gjennom «academic senates». Det var derfor
allerede skapt en tradisjon med sterkt institusjonelt lederskap, uten direkte
medvirkning fra vitenskapelige ansatte. Dette var delvis pga. ovennevnte sty-
ringsstruktur, delvis simpelthen ut fra et ønske fra de vitenskapelig ansatte
(som Martin Trow påpeker) om å slippe å delta i det enerverende og ubehage-
lige verv det var å lede så komplekse og utsatte institusjoner som univer-
siteter. De vitenskapelig ansatte foretrakk - og foretrekker til denne dag - å for-
ske og undervise og delta i læringsprosesser sammen med studentene frem-
for å administrere. Spesielt siden det fra første stund oppstod en tradisjon for
at institusjonslederne ble plukket ut blant ledende vitenskapelige ansatte - i
den tidlige perioden blant egne forskere - og alltid i nær konsultasjon med de
ansatte. Amerikansk universitetsledelse har alltid måtte være lydhør over for
egne vitenskapelig ansatte, på tross av - eller nettopp på grunn av - den sterke
posisjonen den tradisjonelt har hatt på institusjonene.

Forsøk på å etablere profesjonsutdanninger utenfor universitetene, etter
europeisk modell, endte med svært få unntak (teologi) med at de enten ble
inkorporert i eksisterende universiteter eller utviklet seg til selv å bli det
(M.I.T., Georgia Institute of Technology, Virginia Technical Institute, osv.)
Universitetene ble konglomerater innenfor utdanning og forskning. Sentrale
kritikere av denne utviklingen som f.eks. Abraham Flexner mente at univer-
sitetet skulle være «an organism, characterized by highness and definiteness
of aim, unity of spirit and purpose». 634 Til dette svarte Clark Kerr, en av
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nestorene i amerikansk universitetspolitikk, med sin definisjon av «multiver-
sitetet», som nettopp var dette konglomeratet av fag og tradisjoner og kul-
turer. Dette forsvaret for det moderne amerikanske forskningsuniversitet er
for så vidt blitt stående uimotsagt, men nettopp Clark Kerr så at det måtte
skilles mellom nivåer i et moderne masseutdanningssystem og at det måtte en
arbeidsdeling til. Hans forslag som utredningsleder for høyere utdan-
ningssektor i California (og senere president for systemet) ble «The California
Master Plan» (1960). Her foreslås det en lagdeling av sektoren - etter
arbeidsoppgaver - mellom grunnforskningsinstitusjonene (University of Cali-
fornia), universiteter med arbeidsoppgaver hovedsakelig innenfor anvendt
forskning og undervisning (California State Universities), og generell post-
gymnasial og yrkesrettet etter- og videreutdanning (Community Colleges).

Dette er en modell som er bygget opp etter samfunnets - ikke minst stu-
dentenes - varierende og mangfoldige behov. Den dekker mangfoldet med
hensyn til evner og talenter på den ene siden og den enkeltes økonomiske res-
surser på den annen og modellen finnes i modifisert form i de fleste amerikan-
ske delstater. Etterhvert som det offentlige har overtatt en stadig større del av
høyere utdanningssektor (fra 50 prosent ved siste århundreskifte til 80
prosent i dag) har behovet for systemtenkning og arbeidsdeling mellom insti-
tusjonene ført til at den enkelte delstat i dag har utviklet systemer med stor
institusjonell frihet, men med stram sentral styring av viktige parametre.

Dagens amerikanske høyere utdanningssektor er derfor preget av
markedstenkning i videste forstand - med desentraliserte styringssystemer og
organisatorisk fleksibilitet - men med sentral politisk overvåking for å sikre
samfunnets interesser.

2  Konvergerende linjer

2.1  Endrede roller for statlig styring

Selv om den europeiske modellen i betydelig grad har vært preget av myn-
dighetenes vilje til å styre hele systemer helt ned i detaljer er det et generelt
trekk at masseutdanningens fremmarsj og den generelle samfunnsutviklin-
gen har omformet de tradisjonelle, relativt enkle, kollegialt ledede univer-
sitetene til komplekse organisasjoner som stiller helt andre krav til ledelse og
organisasjonsstruktur enn tidligere og - med det - til styringsstrukturen.

I tillegg til den institusjonelle kompleksiteten har det oppstått en tils-
varende systemkompleksitet. Det har vokst frem et sant mangfold av utdan-
ningsinstitusjoner spesielt innenfor «the non-university sector», et mangfold
som også, som ovenfor nevnt, er på vei inn i universitetssystemet. I dette
komplekse mangfold blir sentrale myndigheter (statlige og nasjonale) gradvis
tvunget til først å gi opp detaljstyring av enkeltinstitusjoner og bevege seg i ret-
ning av kontroll og kvalitetssikring av systemer, for så i neste omgang å
delegere også disse oppgavene til et mellomliggende organ som The Board of
Regents i California-systemet, Council of Higher Education i Virginia, VSNU i
Nederland, HEFCE og QAA i England og Högskoleverket i Sverige, mens
statlige myndigheter styrer gjennom lovverk, nasjonale retningslinjer, opp-

634.Abraham Flexner (1930,1990) Universities s.xxi
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nevning av styremedlemmer og bevilgninger. Ingen av disse systemene er
like, men har prinsipielt beslektede roller ved at de har overtatt nasjonale opp-
gaver som tidligere lå ved sentrale statlige organer og ved at de er mest opptatt
av å kvalitetssikre «produktene», ikke styring gjennom regelverk.

Dette betyr at institusjonene får tildelt roller i et stort utdanningssystem,
men at de samtidig får betydelig autonomi innenfor denne rollen og med det
følger at institusjonsstyrene får mer makt og en stadig viktigere rolle. Dette er
som kjent hovedårsaken til den livlige diskusjonen vi i dag har om institusjon-
sstyrenes og institusjonsledelsens rolle i høyere utdanning i Europa. Diskus-
jonen dreier seg som oftest om hvilke kvalitative forskjeller det er mellom den
tradisjonelle, kollegiale styringsmodellen og en modell utviklet innenfor andre
typer organisasjoner og i næringslivet, mens den bakenforliggende debatt
dreier seg om ansvar for forvaltning av samfunnets ressurser (accountability).
Det er ingen enighet i noe europeisk system om at den ene eller den andre løs-
ningen er bedre enn den andre, fordi løsningen er avhengig av hvilke
spørsmål som stilles og av hvem. Generelt kan det nok likevel sies at det er en
klar tendens i retning av å slippe til flere interessenter i styrene, og at kravene
til effektivitet og resultater er økende.

Med dagens krav til fleksibilitet og omstillingstakt og - kanskje paradok-
salt nok - institusjonenes økte samfunnsmessig betydning, er det et økende
behov for institusjonell frihet og for «tunge» styrer med større ekstern repre-
sentasjon, med stor samfunnsmessig legitimitet og med inngående kjennskap
til universitetenes og høyskolenes særlige oppgaver. Det er ikke mulig å hånd-
tere dagens kompleksitet innenfor et byråkratisk regelverk og det blir sty-
renes oppgave å se til at institusjonene har nødvendig kompetanse og res-
surser til å møte den nye verden.

Det kan være fristende å stille seg kritisk til en institusjon som har basert
hele sin økonomi på tildelte midler fra samfunnets felles kasse og som er så
motvillig til å slippe representanter fra fellesskapet inn. Det er liten tvil om at
det har vært et hinder for tillitskapende samspill. Samtidig vet vi at utgang-
spunktet for denne tradisjonen går helt tilbake til det europeiske universitets
barndom og at denne styringsformen har stått spesielt sterkt det siste hun-
dreåret. Det er naturlig at dette er en vanskelig reform.

Ikke desto mindre er det en entydig utvikling i retning av at den
nåværende styrings- og ledelsesmodellen endres. Utviklingen går i retning av
at organisasjonsstruktur og ledelse profesjonaliseres, i den betydning at top-
pleder ansettes etter en prosess der det stilles krav til lederens erfaring og
ledelsesevner. I Nord-Amerika er det lang tradisjon for at denne type lederne
hentes fra akademia - ofte med en betydelig vitenskapelig produksjon bak seg
- og at de har gått gradene som universitetsledere fra instituttledere, til deans,
til vice-presidents og til toppen. De rekrutteres nasjonalt og det er en forutset-
ning at de har en bakgrunn som gir legitimitet i universitetssamfunnet. De vel-
ger igjen sine nestledere med samme bakgrunn. Vi finner den samme
utvikling i Storbritannia, hvor topplederne forutsetningsvis skal ha akademisk
legitimitet for å lykkes (det finnes flere eksempler på at fravær av denne legit-
imiteten er ødeleggende), samtidig som lederevnene raskt avtegner seg i
institusjonenes nasjonale posisjoner. Det synes å være stor korrelasjon mel-
lom ledernes anseelse og institusjonens. Dette gjelder ikke Oxford og Cam-
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bridge. Nederland beveger seg raskt i samme retning, mens Sverige følger
etter i samme spor. Det skal føyes til at ved alle institusjoner der styrene
innsetter toppleder, ansees nære konsultasjoner med viktige ansattegrup-
peringer i ansettelsesprosessen for essensielt. Det er viktig å notere seg at en
slik ledelsesutvelgelse på toppen forplanter seg gjennom hele systemet, slik at
ledere også på lavere plan ansettes etter faglige og profesjonelle kriterier.

Det finnes også eksempler på vellykkede kollegiale strukturer, men helst
da i mindre institusjoner (LSE i London, flere mindre finske universiteter).

I flere europeiske land er det sterke tradisjoner for valgt ledelse, og
endringer i denne strukturen oppfattes ofte som en trussel mot institusjonens
egenart og målsetninger. Det er en observasjon at der denne endringen er
gjennomført har resultatet gjennomgående vært oppfattet som positivt innen-
for institusjonene selv, og at mange har ønsket den velkommen . Det er
unntak til denne regelen i England, som oftest fordi kravene til legitimitet og
nære konsultasjoner med organisasjonen ikke er blitt fulgt.

2.2  Endrede oppgaver og endret profil

Mens forskning og undervisning er de tradisjonelle universitetsoppgavene i
Norge, har det i de senere tiår også vokst frem en forståelse av at man har for-
pliktelser overfor omverdenen. I den nye universitetsloven er derfor institus-
jonene tillagt ansvar:
– for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for

vitenskapens metoder og resultater
– for å gi eller organisere tilbud om etterutdanning

I den svenske Högskoleloven av 1993 er det er formulert slik: «Högskolarna
skall också samverka med det omgivande samhället ock informera om sin
verksamhet ...». 635 Dette er etterhvert blitt omtalt som «den tredje uppgiften»,
og har gjennom statlige direktiver fått stadig større plass i institusjonenes
strategier og virksomhet.

Dette nærmer seg ånden i den amerikanske praksis på området der «ser-
vice» har vært et reelt og uttrykt arbeidsområde for universitetene siden
grunnleggelsen. Ernest Boyer uttrykker det slik:

«Beyond the campus, America's social and economic crises are growing -
troubled schools, budget deficits, pollution, urban decay, and neglected chil-
dren, to highlight problems that are most apparent. Other concerns such as
acid rain, AIDS, dwindling energy supplies and population shifts are truly glo-
bal, transcending national boundaries. Given these realities, the conviction is
growing that the vision of service that once so energized the nation's cam-
puses must be given a new legitimacy. The challenge then is this: Can Amer-
ica's colleges and universities, with all the richness of their resources, be of
greater service to the nation and the world? Can we define scholarship in ways
that respond more adequately to the urgent new realities both within the acad-
emy and beyond? 636

I et slikt universitetsbilde forventes at institusjonen og alle ansatte
engasjerer seg i omgivelsene i alt fra konsulentarbeid, undervisning, utred-
ninger, foredrag og anvendte forskningsoppdrag til frivillig arbeid i veldedige
og ideelle organisasjoner. For å få dette til må universitetet vende seg utover
og knytte nye typer nettverk og nye typer allianser.
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Ved det nye Växjö Universitet innledet for noen år siden Växjö kommune
og Kronobergs len sammen med lokalt næringsliv et samarbeid med univer-
sitetet og opprettet som et resultat sju nye professorater. Dette var utvilsomt
en medvirkende årsak til det som den gang var en høyskole blev et universitet
fra 1999.

I Maastricht er universitetet inne på alle områder i utvikling av Maastricht
by. Resultatet er en blomstrende kommune sosialt, kulturelt og økonomisk og
et samfunn med veldig dynamikk. Det er flere eksempler på liknende partner-
skap i Storbritannia og Finland. Resultatet er at universitetet får et nytt
selvbilde og inntar en ny rolle i samfunnet. Det klareste eksemplet på at gjen-
sidig avhengighet mellom by og universitet i Norge er Tromsø. Sett utenfra er
det langt igjen før partene har en forståelse for den potensielle synergien som
ligger i denne unike situasjonen på linje med den man finner f.eks. i Maas-
tricht. Kunne Tromsø by finansiere f.eks. fire professorater (med infrastruk-
tur) og sammen med andre eksisterende ressurser på et gitt fagfelt skape et
«Center of excellence» med verdensry? Kunne det tenkes å være en invester-
ing som ville gi direkte økonomisk avkastning på sikt?

Kunne et slikt senter trekke til seg internasjonale forskningsressurser i
betydelig omfang som igjen kunne styrke infrastruktur og gi grunnlag for
videre satsning? (Var det ikke Tromsø by som la på bensinprisen 50 øre for å
finansiere en tunnel?) En slik utfordring eksisterer selvsagt ikke bare i

635.«Forskning 2000 (SOU 1998:128) menar att samverkan inte är en från undervisning och 
forskning skild verksamhet utan ett sätt att utnyttja resurser. Regeringen instämmer i att 
samverkan skall vara en integrerad del av högskolans totala verksamhet. Det innebär t.ex. 
att högskolan skall bedriva grundutbildning och forskning på ett sådant sätt att den tillsam-
mans med det omgivande samhället utvecklar kunskaper och former för att dra nytta av for-
skningen. Däremot instämmer regeringen inte i att samverkan bara skulle vara en fråga om 
resurser. Bl.a. ger samverkan möjligheter till en ömsesidig kunskapsbildning som annars 
inte skulle komma till stånd. Samverkan ger också ett inflöde av idéer till lärosätet som bör 
få effekt på undervisning och forskning. Att universitet och högskolor förmår utveckla en god 
samverkan med externa intressenter inom såväl grundutbildning som forskning, utan att 
lärosätets integritet riskeras är en viktig kvalitetsaspekt för verksamheten. Samtidigt är det 
viktigt att betona högskolans samverkan med hela det omgivande samhället, kommuner, 
landsting, myndigheter, organisationer, allmänhet, och inte bara företag och näringsliv. 
Samverkansuppgiften är också en ömsesidig verksamhet som endast kan göras möjlig o
samtliga parter, såväl högskola som myndigheter och organisationer har ett engagemang.» 
(a.a. s. 34) I regleringsbreven till universitet och högskolor för såväl 1997 som 1998 lyfts 
denna samverkansuppgift fram: Av årsredovisningen för 1997 skall t ex framgå vilka han-
dlingsplaner högskolan har för samverkan med det omgivande samhället. I Statsliggaren 
för 1998 upprepas och preciseras kravet på högskolorna att i ökad utsträckning samverka 
med det omgivande samhället:  «Högskolorna skall i ökad utsträckning samverka med det 
omgivande samhället t ex. näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, kulturliv och folk-
bildning. Det innebär bl.a. att högskolorna skall *  spela en större roll som mottagare av 
erfarenheter och problem utifrån *  informera om sin utbildning och forskning *  underlätta 
för det omgivande samhället att få tillgång till relevant information om forskningsresultat 
Högskolorna skall senast den 10 maj 1999 till Utbildningsdepartementet redovisa sina han-
dlingsprogram för samverkan med det omgivande samhället samt vilka åtgärder som vid-
tagits under 1998 med utgångspunkt i handlingsprogrammen. Vidare skall av samma 
redovisning framgå vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla forskningsinformationssys-
tem, särskilt vad avser forskningsinformation via Internet. Ett sådant system bör vara i drift 
vid utgången av 1998 i överensstämmelse med regeringens uppdrag till Högskoleverket den 
21. november 1996.» (Statsliggaren för 1998, Utbildning och universitetsforskning s. 70  Bo 
Talerud(1999)Högskolans samverkan med det övriga samhället  - en kortfattad historisk 
tilbakeblick. Upublisert avhandling
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Tromsø, men i alle norske universitets- og høyskolesamfunn. Det er denne
type innstilling som kjennetegner de dynamiske universitetsmiljøene i Europa
og Nord-Amerika. Det er mange eksempler på at universitetet som grunnfor-
skningsinstitusjon kan komme styrket ut av en slik prosess

Universitetet er en ressurs som samfunnet har investert betydelige midler
i og som det er villig til å investere mer i. Redselen for å besmittes med nyt-
tetenkning har vært en alvorlig hemsko for europeiske universiteter, fordi
man har befunnet seg i en enten-eller modell. Amerikanske universiteter har
gått foran og vist at et universitet kan være både en engasjert samfunnsinsti-
tusjon, der universitet og lokalsamfunn sammen kan skape verdier og positiv
utvikling og en uavhengig grunnforskningsinstitusjon. Mange europeiske uni-
versiteter er blitt sittende med sitt grunnforskningsmantra som hovedkommu-
nikasjon til omverdenen. Det kan muligens gi indre fred, men gir helt sikkert
liten dynamikk. Det forventes mer av et moderne universitet enn at profes-
sorene deltar i avisdebatter, selv om det er viktig. Ressursene må brukes i hele
sin bredde og inngå i flere allianser. Hvordan kan det ha seg at en institusjon
som har som sin hovedoppgave å flytte kunnskapens grenser og som har
basert hele sin eksistens på at fellesskapets ressurser skal finansiere virksom-
heten, ikke vil gå inn i et positivt engasjert samspill med det samme samfun-
net? Det handler om kommunikasjon. Og hvordan kan det ha seg at en insti-
tusjon, hvis hele eksistens hviler på evnen til å utvikle menneskelige res-
surser, ikke vil gå i en dialog med det omliggende samfunn om hvilke behov
det har for menneskelige ressurser? Også det handler om kommunikasjon.

3  Kvalitet og effektivitet

Universitetenes renommé er i stor grad knyttet til forskning og forskningsre-
sultater, og høyskolene har ikke funnet noe godt alternativ til den status for-
skningsresultater gir. Her ligger årsaken til «academic drift» fenomenet, og til
alle forfremmelser og prestisjetilknyttede fenomener på universitetene. Dette
er i særlig grad et europeisk fenomen, med utgangspunkt i Humboldttradis-
jonen, men den finnes også - av samme grunn - på nordamerikanske institus-
joner. Universitetene som forskningsinstitusjoner står sterkt i den allmenne
bevissthet.

Den amerikanske universitetstradisjonen er som nevnt ovenfor sprunget
ut av den britiske dannelsestradisjonen på den ene side og den europeiske for-
skningstradisjonen på den annen. Grovt sett gjenspeiles dette i vekten på
«general studies» og «liberal arts» i B.A. graden og forskningskomponentene
i M.A. og Ph.D. gradene. I tillegg har amerikanske universiteter - også som
ovenfor nevnt - en hundreårig tradisjon som serviceinstitusjoner, dvs. at uni-
versitetet gjengjelder samfunnets generøsitet ved å stille sine ressurser til
rådighet ut fra den tanke at universitetet dypest sett er en humanistisk sam-
funnsinstitusjon som har forpliktet seg til å vinne og fremme kunnskap til
menneskets beste. I det lagdelte amerikanske utdanningssystemet har mange
institusjoner funnet sin plass innenfor læring og service, ofte kombinert med
anvendte forskningsoppgaver i lokalsamfunnet. Også det kan gi prestisje.

636.Ernest Boyer op.cit. s. 3
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Elfenbenstårnet ble av den grunn aldri reist ved noe amerikansk univer-
sitet. Utdanning, og spesielt høyere utdanning, har alltid stått sterkt i det
amerikanske samfunn, aldri isolert fra det. Og det går dypest sett en rød tråd
av forpliktelse i retning av dannelse og nasjonsbygging på felles verdigrunnlag
gjennom hele den amerikanske høyere utdanningstradisjon som godt kan tåle
sammenlikning med den norske dannelsesstradisjonen i norsk grunnskole fra
det 19. århundre til i dag slik Rune Slagstad beskriver den i De nasjonale
strateger (Oslo,1998). Ethvert amerikansk universitet med respekt for seg
selv vil ha elementer av «Mønsterplan for grunnskolen» i sin «mission state-
ment». Fra Harvards første år på 1630 tallet til i dag går derfor universitetets
forpliktelse overfor den enkelte student og overfor lokalsamfunnet som en rød
tråd gjennom hele denne utviklingen. Selv ikke introduksjonen av forskning-
suniversitetets idealer mot slutten av 1800-tallet kunne rokke ved det.

Den andre siden av dette er at universitetet også står ansvarlig overfor
samfunnet eller den delen av samfunnet som det rapporterer til. Ikke minst i
senere år er «accountability» blitt et nøkkelbegrep i kommunikasjonen mel-
lom institusjon og samfunn. Institusjonen har stor frihet - og grunnforsknin-
gens frihet og uavhengighet står sterkt - men det skal kommuniseres og rap-
porteres om planer og aktiviteter også på de to andre hovedområdene, utdan-
ning og service.

Forskningsrapporteringen går både internt mot ledelsen, mot de store pri-
vate eller offentlige forskningstiftelsene og mot føderale eller statlige sentral
myndigheter. Det legges stor vekt på grundig dokumentasjon av forskning-
saktiviteter.

Servicerapporteringen, dvs. den enkelte forsker og det enkelte institutts
samfunnsengasjement, tillegges, som nevnt, stor vekt. Aktivitetene er i seg
selv et signal om interesse og engasjement og det brukes aktivt i profileringen
av institusjonen utad mot politikere og lokalsamfunn. Grunntanken er imid-
lertid at dette simpelthen er en del av universitetets oppgave, derfor skal aktiv-
iteter på dette området f.eks. gis vekt i opprykksaker.

Det er likevel utdanningsvirksomheten som får størst oppmerksomhet
når institusjonene møter publikum og skal redegjøre for sin virksomhet, og
det er på dette området kvalitets- og effektivitetsbegrepene blir testet.

3.1  Universitetene som utdanningsinstitusjoner

Læring og læringsfelleskapet har alltid vært kjernen i universitetets virksom-
het. I en periode mellom 1850 og 1950 vokste det frem en institusjon der for-
skningen inntok en stadig mer sentral posisjon. Samtidig var det en periode
der universitetets prestisje som institusjon vokste enormt. Det ble allment
erkjent at universitetene bidro i vesentlig grad til den økonomiske fremgan-
gen i perioden og - både i vest og i øst - at siste verdenskrigs utfall langt på vei
var et resultat av forskningsinnsats ved universitetene. Universitetenes stilling
etter Annen Verdenskrig har antakelig aldri - verken før eller siden - vært
sterkere. Heller ikke troen på utdanning som svaret på spørsmålet om hvor-
dan fremtidens utfordringer skulle løses. Fremtidsoptimismen var størst i
USA og det var også der satsningen på utdanning var sterkest. Det beste
eksemplet er the G.I. Bill som gav to millioner veteraner rett til gratis høyere
utdanning. Det gav verden det første masseutdanningssystemet. Neste bølge
ble utløst av Sputnik-oppvåkningen på slutten av 1950-tallet og en kolossal
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satsning på utdanningssektoren i USA - fra grunnskolen og opp - en satsning
som denne gang fant sin parallell i Europa, med eksplosiv vekst innenfor høy-
ere utdanning spesielt.

I amerikansk tradisjon har, som nevnt, institusjonene alltid måttet rette
seg inn mot enkeltstudentens behov og i masseutdanningens æra stilte dette
utdanningssystemet overfor betydelige utfordringer. Ikke alle har samme
forutsetninger eller behov for høyere utdanning, men de fleste i dagens sam-
funn har behov for utdanning ut over high school. I enkelte stater snakkes det
i dag om opp mot hundre prosent deltakelse i tertiær utdanning. Løsningen på
denne oppgaven er blitt et lagdelt system, som i dag fremstår med forskning-
suniversiteter (15000-40000 studenter), fireårige institusjoner, noen av dem
med ett til to påbygningsår (5000 til 20000 studenter), og community colleges
(inntil 10000). Privat sektor, som i dag utgjør ca.20 prosent av studentmassen,
er hovedsakelig store forskningsuniversiteter (inntil 20000studenter) og små
liberal arts colleges (1000-3000 studenter). Hele systemet byr på store varias-
joner med hensyn til faglig nivå og målgrupper.

Vi har en liknende utvikling i Europa, særlig i nordlige land, men med
mange nasjonale varianter. Europeisk deltakelse i den tertiære utdan-
ningssektoren har i enkelte land i de siste årene nærmet seg og endog tatt
igjen den amerikanske utviklingen. Vi ser med andre ord også her konverger-
ende linjer.

Det er vanskelig å peke på årsakene til at amerikanerne setter av større
midler til høyere utdanning enn europeerne. En hovedårsak er sannsynligvis
troen på utdanning som økonomisk trekkraft, både på det private og det sam-
funnsmessige plan. Det understrekes til stadighet at det på det individuelle
plan lønner seg å satse på utdanning - det publiseres årlig oversikter som støt-
ter opp om et slikt syn - og det er en sterk politisk tro på den samfunnsmessige
betydning av å satse på utdanning og forskning. Vi finner nok samme tankeg-
ang i Europa, men ikke i samme grad, samtidig som det her er andre kriterier
for innsamling og fordeling av samfunnets fellesmidler. Selv om det er komp-
lisert å beregne medgåtte ressurser og resultater i en lærings- og forskn-
ingsinstitusjon, er det liten tvil om at amerikanske institusjoner innenfor høy-
ere utdanning og spesielt forskningsuniversitetene, samlet og generelt sett,
har betydelig større ressurser til sin rådighet enn europeiske.

Den betydeligste forskjellen ligger nok likevel i holdninger, slik det er
antydet ovenfor. Den generelle europeiske universitetskultur er ikke
engasjert og engasjerende, og det oppstår derfor heller ikke de fellesprosjek-
ter som er nødvendige for å få forståelse for viktigheten av å tilføre univer-
sitetene større deler av fellesmidlene, eller for andre finansieringsmodeller.

3.2  Noen grunntrekk:

Rekruttering og valg:
Amerikanske high school studenter opplever en helt annen interesse fra

universitetenes side enn man gjør i Europa på tilsvarende trinn. Det betyr
igjen at studentene får oppmerksomhet og hjelp til valg. Mange universiteter
har sin spesielle rekrutteringsprofil og arbeider målbevisst mot å fylle et visst
antall studentplasser med det for øyet. Studentene vil bli forsøkt rekruttert
over en ett års periode med besøk på lokale eller regionale high schools, eller
man har siktet seg inn mot visse nasjonale regioner lenger vekk og er aktiv



NOU 2000: 14
Vedlegg 8 Frihet med ansvar 785
der. Dersom studentene uttrykker interesse og krysser av på ønske om å bli
fulgt opp, vil det skje gjennom flere informasjons- og/eller markedsføringspa-
kker, eventuelt per telefon. Studentene har dessuten tilgang til rådgivere og
lærere som vil engasjere seg på studentenes vegne. Her kan det være store
individuelle forskjeller mellom forskjellig high schools.

Fordi de to første årene på universitetet har karakter av å være innføring-
sår, står studentene heller ikke overfor viktige yrkesvalg, utover at man velger
om man vil sikte seg inn mot den kompetanse (og den kostnad) som følger
med høyere studier eller vil velge å gå ut i arbeidslivet, eventuelt via kortere
eller lengre opphold ved et community college. På grunn av de relativt
generelle to første årene kan et lokalt community college være et godt (og bil-
lig) alternativ for de to første årene i en B.A. utdanning.

Norske videregående skoler holder gjennomgående et høyere faglig nivå
- i hvert fall innenfor teoretiske fag - enn amerikanske high schools og studen-
tene har slik sett et bedre utgangspunkt. De får imidlertid svært liten oppfølg-
ing av et sterkt underbemannet veiledningsapparat og en høyere utdan-
ningssektor som viser svært liten interesse. Det burde være en menneskerett
- når man er 18-19 år - å få en times samtale med et erfarent medmenneske om
sin egen fremtid, gjerne sammenkoblet med tester og anbefalinger fra nærmil-
jøet. Det får ikke norske elever i dag. Man har til dels snudd problemet på
hodet ved å diskutere hvor mange ganger man skal kunne velge feil og frem-
deles få tilgang til Lånekassens ressurser (og høyere gjeld). Det kan ligge mye
god læring i en slik prosess, men også betydelige farer. Det er ofte unødven-
dig forbruk av ressurser for samfunnet og for den enkelte kan feilvalg få hen-
imot tragiske konsekvenser i form av gjeld, manglende selvtillit, utilfredshet,
depresjoner, osv. Det bør være et alvorlig spørsmål om ikke en styrking av
veiledningsapparatet ville være en samfunnsøkonomisk riktig investering.

Norsk høyere utdanningssektor viser generelt liten interesse for rekrut-
tering av studenter. Det er ingen tradisjon for det og det har vel vært en opp-
fatning i senere år at de har hatt mer enn nok studenter som det er. Dette kan
være en pragmatisk holdning, men tjener neppe et generelt nasjonalt ønske
om at vi skal ta vare på og utvikle befolkningens talent. Skal en politikk med
en slik holdning lykkes må det arbeides aktivt, kanskje spesielt hvis man
ønsker å finne frem til forskerbegavelsene, men også hvis det er et ønske om
å veilede den enkelte, uavhengig av spesiell begavelse, inn i et fornuftig yrkes-
eller karrierevalg. Kombinert med en styrking av veiledningsapparatet vil en
økt aktivitet fra institusjonenes side, rettet mot avgangsklassen på
videregående skole, gi større trygghet for den enkelte og større sannsynlighet
for at vi tar vare på våre intellektuelle og kreative ressurser.

I Finland har man i senere år hatt et vellykket prøveprosjekt der univer-
sitetenes vitenskapelige personale besøker lokale videregående skoler og gir
faglige innføringer, kombinert med at studentene inviteres til universitetet på
faglige besøk, besøk i laboratorier og deltakelse i spesielle kursopplegg, osv.
Forsøket har gitt svært gode resultater og vil bli utvidet. Liknende opplegg er
i gang ved Universitetet i Lund. I vår undersøkelse er det ikke kommet frem
opplysninger som tyder på at noen norske institusjoner har en gjennomtenkt
strategi på dette området, der de vitenskapelig ansatte engasjerer seg, selv om
besøk ved gymnas forekommer. NTNUs rekruttering av jenter til IT-utdan-
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ning er vel det beste norske eksemplet på en vellykket utadrettet informas-
jons- og markedsføringskampanje. Her er det behov for en betydelig større
innsats.

Det bør etter mitt syn overveies om den enkelte institusjon skal gis frihet
til å rekruttere ut fra et måltall som er fastsatt/godkjent av sentrale myn-
digheter. Den interne fordeling på fakultet og fag må så være den enkelte insti-
tusjons ansvar. Fagporteføljene kan derimot være gjenstand for overordnet
drøftelse. Hvis en vesentlig del av de statlige bevilgningene styres av vekttall
vil et slikt system føre til en mer aktiv og målbevisst rekruttering og større
vekt på studentsentrert læring.

Møte med institusjonen:
Det er stor forskjell på å leve i en beskyttet videregående skole med hjem og
foreldre som base (selv om ikke det gjelder alle) og en mye større institusjon
med større frihet og mindre omsorg og en hybel som base. Amerikansk
førsteårsstudenter er generelt yngre og har mindre livserfaring enn norske
studenter i samme situasjon. Det er tradisjon for at de går rett fra high school
til universitetet og det er et betydelig større tempo i gjennomføringsfasen, i
den forstand at en større andel av studentmassen gjennomfører studiene på til-
nærmet normert tid. Det forsterker aldersforskjellen mellom norske og ameri-
kanske studenter og sammenlikningene vil derfor til en viss grad halte. Ikke
desto mindre viser erfaringen(f.eks. fra helsetjenester og studenttjenester
generelt) at også norske 19-20 åringer (og for den saks skyld mange eldre stu-
denter) har behov for omsorg og hjelp og støtte i en krevende fase i livet. Man-
glende hjelp i veivalgsfasen er én årsak og dilemmaet fortsetter på institus-
jonen:  Har jeg valgt eller er jeg ferd med å velge feil, og hvem skal jeg snakke
med?Manglende sosiale kontaktpunkter er en annen. Manglende kontakt
med lærere og institusjon generelt en tredje. En tredjedel av de som har fått
opptak ved universitetet i Oslo møter ikke opp. Vi vet ingenting konkret om
årsakene. Kan det skyldes at det ikke er opprettet kontakt på et tidligere tid-
spunkt? Er en opptaksprosess uforpliktende for begge parter og skal den være
det?

Et universitet som er aktivt i veivalgsfasen på videregående skole vil øke
graden av forpliktelse, gi større trygghet og lette overgangen. Dette kan og
bør skje ved besøk på skolen og gjennom presentasjonsmateriale, men også
ved at elevene inviteres til universitetet, får møte institusjonen (jfr, det finske
eksempelet) og kan danne seg et inntrykk av livet der. De utenlandske univer-
sitetskonsortia som med stor suksess rekrutterer norske studenter, inviterer
ikke bare til en samtale om studievalg og fremtid, men inviterer også forel-
drene. I en fase i livet der nettopp frigjøringen fra foreldrene er viktig, er det
ikke sikkert at forslaget får stor tilslutning fra dem det angår, men det kunne
kanskje likevel være en idé om også foreldrene fikk se den arbeidsplassen
«barna» skal ha i flere år? Gjerne på en separat dag. Det handler om å bygge
allianser og nettverk for fremtiden.

Det er i ferd med å vokse frem en fin tradisjon ved norske institusjoner når
det gjelder de første dagene etter studentenes ankomst. Praktisk talt alle har
ordninger der eldre studenter møter og hjelper de nye til rette, og vi vet gjen-
nom mange undersøkelser at dette tiltaket blir satt pris. I tillegg kommer som
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regel en rekke andre sosiale og faglige orienteringstiltak. ikke alt er like bra,
men generelt får denne innkjøringsfasen god kritikk fra studentene. Mye av
dette har vokst frem i et internasjonalt nettverk som har satt om førsteårsstu-
dentene på dagsordenen.

Men så svikter det.
En tredjedel av dem som er tatt opp møter ikke frem ved Universitetet i

Oslo ved semesterstart. To av ti, av dem som begynner, tar ikke eksamen etter
første semester. Tre av ti av dem som opprinnelig begynte å studere forsvin-
ner før andre semester begynner. Vi vet ikke konkret hvorfor og hvor de blir
av. En åpenbar årsak er at veivalgsprosessen ikke har vært god nok. En ves-
entlig del skyldes nok at ex.phil/ex.fac. sees som en mellomstasjon før et mer
alvorlig studievalg foretas. Men det kan også være at mangel på sosial kontakt
og nettverk, koblet sammen med institusjonenes generelle likegyldighet over-
for studentenes ve og vel, er hovedårsaker. I norsk tradisjon (en tradisjon vi
ikke er alene om å ha) er det et bemerkelsesverdig fravær av forpliktelse over-
for studentene. Så vidt vår undersøkelse har brakt på det rene er det de fær-
reste institusjoner som gjennomfører regelmessig kontakt med den enkelte
student gjennom det første året. Ved engelske, nederlandske og amerikanske
institusjoner er dette satt i system. Svært mange norske studenter vil oppleve
å være uten noen kontakt med institusjonen det første året, ut over forelesn-
ingssalen eller - i beste fall - grupperommet. De fleste studenter med en cand.
mag. grad fra Universitetet i Oslo vil ikke kjenne en vitenskapelig ansatt godt
nok til at vedkommende kan brukes som referanse for videre studier eller i
arbeidslivet. Dette er ikke bare et storbyfenomen, selv om størrelsen på insti-
tusjonen er en medvirkende årsak, men et utrykk for manglende ressurser på
den ene siden og mangel på bevisste holdninger og prioriteringer, ikke minst
fra vitenskapelig ansattes på den annen side. Dyktige veiledere (som er alt for
få) kan ikke erstatte en systematisk innsats fra de vitenskapelige ansattes side.
Det kan også langt på vei være et organisasjonsspørsmål. Så lenge ikke prob-
lemet bringes på bane, eller tas alvorlig, eksisterer heller ikke problemet. Det
er knapt noen som registrerer at studenten en dag er borte.

Dette fenomenet er også uttrykk for at institusjonene mangler utdanning-
spolitiske målsetninger og at de - der de finnes - ikke settes systematisk ut i
livet. Det er min påstand at de fleste norske institusjoner mangler bevisste
målsetninger i retning av å utvikle sine studenters talenter og holdninger som
forberedelse på en livslang karriere som norske samfunnsborgere. Dette blir
av bevisste universitetsadministratorer fremholdt som et problem de er opp-
merksomme på, men som statlige myndigheter systematisk ignorerer. Vel-
lykkede forsøksprogram blir kuttet ved første innsparing. Vi har ingen nas-
jonal målsetning på området.

Gjennomføringsfasen
Effektivitet i utdanningen i betydningen vekttallsproduksjon og gjennom-
strømning er hovedsakelig et spørsmål om holdninger og organisering. Vi vet
at vekttallsproduksjonen er en helt annen i organiserte profesjonsstudier enn
i de såkalte frie studier. I et system der den ene parts eneste forpliktelse er å
gi undervisning (som det heter) og avholde eksamener og der den andre part
ikke har noen, er det vanskelig å skape en god prosess som fører frem til mål-
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bare resultater. Den «frihet» som gjerne løftes frem (som i «frie studier») er
gjerne en frihet fra forpliktelser.

Det vil da på den ene siden være et spørsmål om det skal legges til rette
for en større grad av struktur ved alle typer utdanning, dvs. en modulbasert
læringsprosess, og på den annen om man ønsker å stimulere til en raskere
gjennomføringstakt med incentiver rettet både mot institusjonen og den
enkelte student. Slik låne- og stipendordninger - og ikke minst budsjettord-
ninger for høyere utdanningssektor - er lagt opp er det i dag lagt svært lite
press på partene i retning av høyere gjennomstrømningstakt. Det kan tvert i
mot være gode grunner til å holde den nede, både ut fra privatøkonomiske
(det lønner seg å arbeide ved siden av studiene) og institusjonsøkonomiske
(pengene følger antallet studenter ikke vekttallsproduksjonen) betraktninger.
Det kan derfor være gode grunner til å se nærmere på dette systemet, men det
må da sees i en helhet, der læringsprosesser, forskning og økonomi sees i en
helhetlig sammenheng.

Når det gjelder organisering av undervisningen er det vanskelig å finne
empirisk belegg for at den ene eller andre læringsform gir bedre eller dårlig-
ere resultater. Det eneste som er sikkert er at et modulbasert system med to
til fire kurs i semesteret, spesielt kombinert med deltakelse i mindre grupper,
gir større oversiktlighet, større forutsigbarhet og lettere målbare resultater.
Generelt er også studentene mer fornøyd, med hyppigere tilbakemelding på
progresjon og faglig utvikling. En slik organisering gir som regel også stu-
denten en følelse av å ha nærmere kontakt med institusjonen og lærerne. En
ekstra gevinst i forhold til dagens norske system kan være at midlene som i
dag går til en kostbar eksamensform kan settes inn i andre type læringspros-
esser basert på grupper(se nedenfor). På den annen side må det brukes større
ressurser på administrasjon og veiledning, og i en overgansgsfase vil omleg-
gingen kreve store ressurser.

Modulbaserte læringsformer fører ofte med seg en større grad av forplik-
telse fra begge parters side. En undervisningsform der den som koordinerer
læringen (læreren) også setter karakteren fører til et annet, mer forpliktende,
forhold mellom lærer og student og mellom student og institusjon. Det blir
også lettere å inngå kontraktsforhold om studieprogresjon.

Politikeres og skattebetaleres krav om «accountability» har ført til at
amerikanske institusjoner er meget påpasselige med å rapportere om student-
enes ve og vel, om læringsprosesser og om gjennomføringsgrad (student
retention, completion rate). De beste resultatene i form av høy «gjennom-
strømningshastighet» får man generelt ved de institusjonene som setter inn
de største ressursene. Ved mange gode universiteter velger man fra institus-
jonens side å se opptaket som en kontrakt mellom to parter der målsetningen
er at studenten skal lykkes gjennom å få en grad innenfor normert tid. Det
betyr at et relativt stort apparat settes inn på at det skal skje:

- God veiledning er en nøkkelfaktor. Hver student får sin egen «academic
advisor» blant de vitenskapelig ansatte. I tillegg har de tilgang til academic og
social councellors, gjerne samlet i veiledningssentre.

- Det vil eksistere et generelt tilbud om skolering på forskjellige felt: kurs
i skriving, i studieteknikk og arbeidsvaner, i mental konsentrasjon, i leder-
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skap, i bruk av data, osv. (Disse kursene vil ofte være drevet av studenter, som
er engasjerte av institusjonen.)

- Studenter med tilfeldige faglige svakheter, eller som av en eller annen
grunn er «disadvantaged» vil ved de fleste universiteter få spesiell faglig
oppfølging gjennom kurstilbud. Det er en diskusjon om hvor langt man skal
gå på dette området, men ikke om man skal ha tilbudet.

- Hvis progresjonen svikter vil man (fordi det skal være en kommunikas-
jonslinje mellom lærer og veileder) få oppmerksomhet alt etter hva problemet
er. Det kan være spesielle eksamensforberedende opplegg (jfr, Føniks-
prosjektet ved UiO), eller annen form for rådgivning, ofte i form av hjelp fra
medstudenter (peer councelling)

- Studentbyene (residence halls) brukes ofte som et obligatorisk første
stopp for nye studenter og her er det gjerne egne opplegg for faglig og sosial
utvikling. Dannelsesaspektet er gjerne langt fremme: opptrening av evner til
sosial kontakt og sosial adferd, trening i etisk refleksjon, trening i konfliktløs-
ning, deltakelse i diskusjoner kombinert med trening i debatteknikk, fore-
dragsserier med diskusjoner, etc. Her vil det være store individuelle varias-
joner mellom forskjellige universitet. (Studentsamskipnaden i Oslo har i flere
år hatt et prosjekt i gang på dette området som er blitt svært godt mottatt.)

- Alle universiteter legger stor vekt på sosiale rom: kafeteriaer, studentsen-
tre og idrettsanlegg og omfattende utenomfaglige tilbud, som regel organisert
av studentene selv, men med støtte fra «Division of Student Services»

- Institusjonene legger stor vekt på symbolbruk og festivitas, med «the
graduation ceremony» på forsommeren som høydepunkt. Organisert studen-
tidrett har stor betydning som identitetskapende aktivitet.

- Det legges ned store ressurser i kvalitetssikring av læringsprosessen. I
tillegg til tiltak som er nevnt ovenfor er det jevnlige evalueringer av de fleste
aktiviteter. «Benchmarking»-øvelser er vanlige. Studentevalueringer er
omdiskutert, men er i systematisk bruk, innføring av læringsporteføljer
(teaching portefolios) for hver enkelt lærer der læreren redegjør for pedago-
giske opplegg og egenutvikling, kollega-evalueringer (peer evaluation), aktiv
bruk av «teaching and learning centers» - enten frivillig eller obligatorisk - med
trening i universitetspedagogikk, videofilming av undervisning med kommen-
tarer, diskusjoner mellom lærer og studenter om læringsformer og læring-
skvalitet, etc, etc.

Det er i dag en tydelig tendens i retning av å i større grad vektlegge orga-
niseringen av læringen fremfor å bruke mer ressurser på å gjøre undervisnin-
gen bedre. Et nøkkelkonsept i senere år er «learning communities» , beslektet
med PBL, der studentene organiseres i store grupper - eller samfunn - som
samkjører sine læringsressurser (med det normale student/lærer forholdstal-
let som gjelder på institusjonen), arbeider i lag, innad- og utadrettet, forsker
og skriver forskningsoppgaver og rapporter, holder foredrag, deltar i struktur-
erte diskusjoner, etc. Arbeidsmåten - som har aner langt tilbake i tiden - ble i
nyere tid først systematisk utviklet ved Evergreen State College i staten Wash-
ington . Læringsformen har vakt oppsikt og utvikles nå videre ved en rekke
universiteter. Det har vist seg at studentene som er med i denne læringspros-
essen - uten å være spesielt utvalgte - utvikler seg raskere og blir faglig og kog-
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nitivt sterkere enn andre studenter på samme universitet. Det har i tillegg vist
seg at de er svært attraktive på arbeidsmarkedet.

De beste amerikanske universitetene er med andre ord opptatt av både
«student retention» og «student development», og kvalitet - og faktisk også
effektivitet - blir et middel til å holde på studentene. Den underliggende filosofi
for undergraduate education er at hovedmålsetningen skal være å utvikle
evner og anlegg for karriere og livslang læring. Den er generelt sagt ikke sik-
tet inn mot reproduksjon av pensum, men mot utvikling av kognitive evner og
ferdigheter, med en faglig konsentrasjon innen ett, høyst to, fagområder.
Samme utvikling sees i Nederland og Storbritannia og f.eks. ved Roskilde Uni-
versitets Center i Danmark.

De fleste av de tiltakene som er nevnt ovenfor vil - med oppfanget norsk
egenart - kunne innføres i norsk høyere utdanningssektor, og med tilsvarende
resultater. Man kunne ha en treårig B.A. med ett innføringsår 637 (med innslag
av nye organisasjonsformer for læring) og en eller to fordypninger, avhengig
av hvor man ønske å gå videre etter endt B.A., med en videre påbygning til en
M.A. grad som

- enten kunne ha en forsknings- eller undervisningsinnretning og obliga-
torisk avhandling

- eller ha en annen faglig bredde og dybde, inklusive jobbrelatert praksis,
rettet inn mot andre deler av arbeidslivet(terminal M.A.)

vil kunne fange opp de beste sider ved internasjonale utdanningsmønstre
og samtidig bibeholde gode sider ved tradisjonelle norske utdanningsløp.

Studentvelferd.
I norsk sammenheng har vi innarbeidet begrepet studentvelferd for de

tjenestene som er nødvendig for å ha i et fungerende læringsmiljø. Som
forsøkt vist i ovenstående er dette integrert i det gode studiemiljø i alle de
internasjonale eksemplene vi har vist til. Det legges stor vekt på gode bomil-
jøer, gode kafeteriaer og kafeer, gode sosiale rom, studentsentre med idrett-
sanlegg og et helt spekter av rekreasjonsmuligheter, helsetjenester, barne-
hager, rådgivningssentre av forskjellig art, karrieresentre, bokhandel. gode
undervisningslokaler, osv. Alle dette er i min fremstilling ikke berørt direkte,
men inngår som helt sentrale elementer i det gode læringsmiljø. I amerikansk
sammenheng blir disse tjenestene sett på som grunnlagsinvesteringer i det
gode læringsmiljø og tjenestene vil derfor alltid være på plass. Et universitet
uten et rimelig høyt nivå på disse områdene er nærmest utenkelig.

På vei ut
En avsluttende universitetseksamen er et tilfeldig valgt punkt i en utdanning-
sprosess som vi vet vil vare livet ut, men det representerer kanskje den siste
formelle kunnskapstesten. Senere vil andre ting bli målt i det praktiske liv. Vi
vet at kunnskap er viktig eller avgjørende for å utføre visse typer arbeid, men
vi vet også at måten vi bruker kunnskapene på er enda viktigere. Læringspros-
essen må stimulere de kognitive evnene til å utforske, analysere, kombinere,
resonnere og ane (intuisjon) i samspill med ferdigheter i skrift og tale, i ytter-

637.Foreslått bl.a. av P. O. Aamodt for ti år siden. Nils Vibe og P.O.Aamodt. En bedre studie-
start. Aftenposten .3.2.1988
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ligere samspill med utvikling av det man pleide å kalle  karakter - etiske hold-
ninger og personlighetstrekk som utholdenhet, pågåenhet, humør og liden-
skap. Og kan vi unngå å kreve en global bevissthet hos våre kandidater? En
bevissthet om at vi hører til en global sammenheng og at vår eksistens er
betinget av vår gjensidige avhengighet?

Og hvis dette er målene hvor er så ressursene og handlingsplanen? Vi vet
at institusjonenes innsats i dette store læringsforetaket er med på å forme livs-
løp og nasjonens fremtid. Derfor må vi ha en læringsstrategi for høyere utdan-
ning.

I mellomtiden reiser spørsmålet seg om vi vet hvilken verdi de mange tes-
tene vi i dag har som uttrykk for evnen til å mestre en karriere eller et liv.
Hvilken tenkning ligger bak de mange eksamener? Er det den tanke - som
John Dewey og Paulo Freire 638 fryktet - at universitetets oppgave er øvelser i
kunnskapsdeponering og eksamen en test av kunnskapens mengde. Eller er
det et ønske om å måle sluttproduktet på en utvikling av kunnskap og innsikt
og alle de evner og ferdigheter som livet og kanskje spesielle karriereveier
krever?

Hvis det som testes er kunnskapsdeponiene og det i tillegg gis karakterer
som igjen er uttrykk for tilfeldige faglige tradisjoner, kan hele systemet grense
inn mot det absurde. Hvordan skal slike systemer overleve, hvis de skal tilleg-
ges betydning, i en verden der avstander i tid og rom blir borte og tilværelsens
kompleksitet stadig større? Vil det være mulig å finne frem til én nasjonal stan-
dard?

Det ligger utvilsomt mye arbeid bak de eksamener som gis ved univer-
sitetene i dag og kanskje er de alle meget gode måleinstrumenter - selv om det
kan stilles spørsmål om hva som blir målt.. Det vi vet er imidlertid at student-
ene selv ikke har en klar forestilling om hva de har lært og hva de kan. 639 Vi
vet fra liknende undersøkelser ved andre institusjoner at dette ikke er et sære-
gent fenomen ved Universitetet i Oslo og det gir næring til den tvil mange
observatører har - at bevisstheten om læringsprosessen heller ikke er stor hos
dem som styrer læringsprosessen.

Som nevnt bør dette føre til en revisjon i tenkningen rundt og organiserin-
gen av læringen ved våre høyere utdanningsinstitusjoner. Kanskje kan man til
og med våge den tanke - selv ved våre forskningsuniversiteter - at et samspill
med det omliggende samfunn også kan brukes i læringsprosessen.

Karrieresentret ved Universitetet i Oslo er blitt tatt i mot med takknem-
lighet av studenter som ønsker hjelp til å planlegge sin fremtid. Senteret har
valgt å definere seg som en blanding av et ressurssenter og en nettverksorgan-
isasjon, men er bygget på ideer og praksis fra mange land der dette området
har fått en helt annen oppmerksomhet. Det er ikke bare opptatt med å jobbe
innad mot studentene og avdelingene, men også utad ved å forsøke å få
arbeidsliv og institusjon til å bli bedre kjent og kommunisere om utdannin-
gens formål og innhold. Ved flere engelske institusjoner prioriteter toppleder
å være med i styret for denne delen av universitetsorganisasjonen. Hvis kom-
munikasjonen svikter her, svikter institusjonen i sin hovedoppgave.

638.John Dewey(1933) How we think; Paulo Freire(1970) Pedagogy of the oppressed
639.Intervjuer med studenter på jobbsøkerkurs ved Karrieresenteret ved Universitetet i 

Oslo
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3.3  Noen oppsummerende betraktninger

I dette notatet har jeg i hovedsak - i tråd med Donald Kennedys ord sitert inn-
ledningsvis - valgt å legge vekt på universitetet som læringsinstitusjon. Min
påstand er videre at det ikke er et nødvendig motsetningsforhold mellom
streben etter god læring og god forskning i en og samme institusjon, og at
begge felt styrkes i et samspill med det omliggende samfunn. Jeg tror norsk
høyere utdanning er bra, men at den kan bli vesentlig bedre ved at vi gjør visse
organisatoriske grep som vil kunne gi mer energi og mer humør. De konklus-
joner jeg trekker i nedenstående punkter er hovedsakelig basert på mine
erfaringer fra nordamerikansk, britisk og nederlandsk universitetsliv:

- Det er en generell tendens i retning av at universitetene får en friere still-
ing i utførelsen av sine oppgaver, selv om disse er definert ut fra en overordnet
statlig systemtenkning. Med denne friheten følger både krav om og frihet til å
finne og benytte andre finansieringskilder enn de tradisjonelle statlige over-
føringer. Innføring av studieavgiftssystemer, «tuition fees», får stadig bredere
tilslutning, også i land med like høye ambisjoner som Norge med hensyn til
bredde i deltakelse i høyere utdanning. Tjenesteytelser mot betaling og alter-
native kilder for forskningsfinansiering, kombinert med fokus på intern effek-
tivisering og strammere kostnadsstyring er andre virkemidler. University of
Sheffield beveget seg fra 83% statlig tilskudd til 34% i løpet av ni år. Finske uni-
versiteter fra 85% til 70% i løpet av fem år.

- Dagens universiteter må være tilstrekkelig fleksible og beslutningsdyk-
tige til å møte de krav som samfunnet stiller til dem. Det vil kreve endrede
endrede styrings- og ledelsesstrukturer, med bredere samfunnsrepresentas-
jon og sterkere ledelseskompetanse i styrene. Den daglige leder - rektor, i det
norske systemet - må ha bakgrunn i forskning og læringsmiljøer, ledels-
eserfaring og nødvendige personlige egenskaper for å lede en komplisert,
moderne kunnskapsorganisasjon, ofte av betydelig størrelse. Alle lederstill-
inger i organisasjonen må besettes ut fra de krav av faglige, profesjonell og
personlige art som stillingen krever. For å oppnå nødvendig legitimitet må led-
erne ansettes i nær konultasjon med ansattes representanter.

- Alle institusjoner kan ikke ha de samme oppgavene. Alle kan ikke
utdanne de mest teoretisk begavede. Alle kan ikke ha tunge grunnforskn-
ingsmiljø. Når det er sagt er det eksempler på at nesten alle institusjoner kan
utvikle nisjer av fremragende forskning, men oppgavene må likevel være for-
skjellige og det må skapes forståelse og engasjement for denne forskjellen på
den enkelte institusjon. Hver institusjon, eventuelt innenfor sin gruppe av
institusjoner, må få anledning til å dyrke sin egenart og sin spesielle profil. Her
kan hver institusjon skape sin forskningsprofil, sin læringsprofil og sin sam-
funnsprofil innenfor et overordnet universitets- og høgskolesystem.

- De gode internasjonale institusjonene har regelmessig og systematisk
gjennomgang av virksomheten, både i form av selvevalueringer og ekstern
evaluering. Det arbeides mye med resultatmålinger internt gjennom et system
av «performance indicators» og med sammenliknende studier mot andre insti-
tusjoner som man vil sammenlikne seg med («benchmarking»). Det er viktig
for alle institusjoner - også de som ikke ligger i første linje - å oppnå akkredi-
tering som et resultat av dette arbeidet. Det er et gjennomgående trekk at mye
av utviklingsarbeidet ved den enkelte institusjon er drevet av et ønske om å
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fremstå som best i konkurranse med andre institusjoner. Disse evaluering-
sprosessene ansees, spesielt av ledelsen, som helt essensielle i arbeidet med
å heve kvaliteten på institusjonen.

- Det må kreves av universitetene at går inn i fellesprosjekter med resten
av samfunnet. At de stiller sine ressurser til rådighet og får impulser og res-
surser tilbake. Dette kan bety utdannings- og forskningsaktiviteter på alle
plan, men også mer konkrete samarbeidsprosjekter med lokalsamfunnet
innenfor forskning og utvikling. Det er typisk for de gode internasjonale insti-
tusjonene at de involverer seg aktivt i utformingen av regionene eller lokal-
samfunnet.

- Hver enkelt institusjon må få frihet til - og bli oppmuntret til - å aktivt rek-
ruttere nye studenter. De som forlater videregående skole må få bedre hjelp
til sine valg, bl.a. av institusjonene. Vi må kunne forvente at institusjonene  ser
hver enkelt student og inngår en kontrakt med studenten - formelt eller
uformelt - som innebærer et gjensidig ansvar for læring og utvikling.

- Det må så vidt mulig innføres et enhetlig grads- og karaktersystem, for å
lette overgangen mellom institusjonene, for å skape forståelse av utdannin-
gens innhold og betydning og for å lette det internasjonale samkvem. Dette vil
medføre større fokus på utdanningens kvalitet ved den enkelte institusjon
blant interessentene (vordende studenter og arbeidsgivere).

- Det er en generell internasjonal bevegelse mot modulbasert læring. Det
gir oversikt, større effektivitet og er generelt foretrukket av studentene fordi
det gir større nærhet til lærere og bedre tilbakemeldingssystemer. Det er imi-
dlertid viktig å motarbeide svakheter ved et slikt system ved å kreve et visst
omfang av hvert kurs, og kjerner av obligatoriske kurs innenfor det enkelte
fag. Det bør også overveies å innføre, som kvalitetssikring, et «capstone»-kurs
innenfor det enkelte fag.

- Det må lages incentivstrukturer som fremmer god læring, og det må
utvises kompromissløshet når ressurser settes inn på dette området. De må
ikke fjernes ved første budsjettnedskjæring. Det betyr innføring av andre
former for læringsorganisasjoner enn dem vi har i dag og andre holdninger.
Læring er en interaktiv prosess mellom lærer og student, studentene imellom
og mellom student og aktiviteter. Læring er en sosial prosess som også
innebærer kontakt med det omliggende samfunn

- Læringsprosessene må stimulere de kognitive evnene til å utforske, anal-
ysere, kombinere, resonnere og ane (intuisjon) i samspill med ferdigheter i
skrift og tale, i ytterligere samspill med utvikling av  karakter - etiske hold-
ninger og personlighetstrekk som utholdenhet, pågåenhet, humør og liden-
skap.

- Det må legges vekt på å utvikle en global bevissthet hos våre kandidater.
En bevissthet om at vår eksistens er betinget av vår gjensidige avhengighet av
andre nasjoner og kulturer. Det betyr at vi må arbeide spesielt for å ta vare på
våre nye og nære flerkulturelle omgivelser og utrettelig arbeide for å utvide
våre internasjonale kontakter på alle plan.

- Det må fokuseres på de faktorer som skaper det gode læringsmiljø: et
godt fysisk miljø i form av lokaler for læring, boliger, kafeteriaer, aktivitetssen-
tre, sosiale rom og gode tjenester som ikke bare tar vare på de mest res-
surssterke: helsetjenester, rådgivning- og veiledningstjenester. Det bør være
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karrieresentre ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Disse arbeider med
bevisstgjøring omkring yrkesvalg og karriere blant studenter, og med bevisst-
gjøring av ansatte om forholdet mellom studentens læringsinnsats nå og den
livslange prosess som følger etter - i arbeidsliv og som samfunnsborger. Sam-
tidig har de som oppgave å trekke livet utenfor institusjonene inn i universite-
tets bevissthet.
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Vedlegg 9 

Høgskolenes regionale betydning
Kortversjon av NIBR prosjektrapport 2000:8

Bjørnar Sæther, Jan Mønnesland, Knut Onsager, Kjetil Sørlie, Petter Arboe

1  Innledning

1.1  Innretning, bakgrunn

Høgskolenes regionale betydning er analysert langs tre dimensjoner:
Hvilken betydning har aktiviteten ved høgskolene i form av økonomiske

ringvirkninger? Høgskolene genererer etterspørsels-effekter av at ansatte og
studenter anvender sin kjøpekraft. Institusjonene selv står også for en del
varekjøp, som delvis dekkes lokalt og delvis lekker ut av regionen.

Hvilke konsekvenser har lokaliseringen av høgskolene for bosettingsut-
viklingen? Vi tenker her på høgskolene som arbeidsplasser for høyt
utdannede mennesker, på betydningen av økt utdanning for befolkningen i
regionen, og på hvordan dette påvirker flyttemønstret.

Hvilken betydning har høgskolene i form av ringvirkninger for ulike typer
innovasjon? Dette er tilbudssideeffekter i form av kompetanseheving og
teknologioverføring til etablert næringsliv og knoppskyting av nye bedrifter.

Analysen kompletterer tidligere analyser og evalueringer av høgskolesek-
toren. Evalueringen av høgskolereformen på 1970-tallet (Kyvik 1999) satte
fokus på interne forhold i høgskolesektoren i forhold til målsettingene for høg-
skolereformen. Her fokuserer vi på forholdet mellom høgskolene og region-
ene de er del av.

Det regionale høgskolesystemet har bestått av i hovedsak fire typer insti-
tusjoner: lærerskoler, ingeniørhøgskoler, sykepleierskoler og distriktshøg-
skoler. Hver av disse institusjonene har sine historiske, organisatoriske og
kulturelle særtrekk. Etableringen av distriktshøgskolene representerte det
nye og ekspansive elementet på 1970-tallet. Grunnlaget for ekspansjonen ble
lagt gjennom et sett utredninger på 1960-tallet fra Ottosenkomiteen (St.prp.
nr. 136 1968-69). I utredningene, og ikke minst i Stortingets oppfølging av
disse gjennom vedtak, ble den lokale forankringen av høgskolene under-
streket. Ut fra et politisk ønske om å beholde en desentralisert boset-
tingsstruktur ble utbyggingen av høgere utdanning betraktet som distriktsut-
bygging av stor økonomisk og sosial betydning (Kyvik 1981). For Stortings-
politikerne ble utbygging av distriktshøgskoler først og fremst sett på som et
regionalpolitisk spørsmål, og i mindre grad et utdanningsspørsmål. Distrikt-
shøgskolene skulle bidra til å redusere mangelen på høyt utdannet arbeidsk-
raft i regionenes arbeids- og næringsliv. For å sikre tilpasning til regionenes
behov ble det etablert lokale styrer for distriktshøgskolene med representan-
ter for arbeids- og næringsliv. De lokale styrenes interesser kunne komme i
konflikt med høgskolenes rolle som akademiske institusjoner, samt de bevil-
gende myndigheter i Undervisningsdepartementet.

Det lå derfor flere konflikter innebygd i distriktshøgskolene fra starten av,
hvor en av dem var knyttet til i hvor stor grad aktivitetene skulle tilpasses
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regionale behov samtidig som de inngikk i et nasjonalt utdanningssystem. Det
var dermed etablert et spenningsfelt mellom en funksjonell kontra en territo-
riell integrasjon av den enkelte distriktshøgskolene.

1.2  Avgrensing av høgskoleregioner

Hvor stor er den regionen en høgskole betjener og gir ringvirkninger til? Vi
har definert et sett høgskoleregioner som avgrenser hvilke områder som
anses å falle innenfor og hvilke som anses å falle utenfor nedslagsfeltet. Ome-
gnens karakter vil være avgjørende i denne sammenheng. Ligger høgskolen i
moderat distanse fra et større senter, vil en raskt komme i områder hvor
nærheten til det større senteret og deres skoletilbud blir av overskyggende
karakter. Også nivået på utdanningen vil være av betydning for å fastlegge det
regionale nedslagsfeltet.

Vi har klassifisert regionene i fire kategorier:
nivå 1: Regioner med universiteter og vitenskapelige høgskoler
nivå 2: Regioner med andre høgskoler med variert fagtilbud
nivå 3: Regioner med høgskoleavdelinger og enkeltstående skoler uten

variert fagtilbud
nivå 4: Øvrige regioner.
Både offentlige og private skoler inngår i klassifiseringen. Der hvor

lærestedene ligger så nær hverandre at det er komplisert å skille mellom
regionalt nedslagsfelt, har vi lagt dem til en felles høgskoleregion. Forøvrig
har vi latt nivå 1 ha et videre omland enn nivå 2, og begge disse videre enn nivå
3. Nivå 4 er kommuner som ikke faller inn under noen høgskoleregion.

Hver høgskoleregion tilordnes en sentralitet lik skolekommunens sen-
tralitet i kommuneklassifiseringen. Hensikten er å kunne skille mellom effek-
ter av høgskolenivå og effekter av ordinære sentrumsdannelser. Det er ofte
slik at høgskolene er etablert i regionale sentra. Om en ikke kontrollerer for
sentralitet, står en i fare for å tilordne høgskolene effekter som egentlig har
med sentralitet å gjøre. Det er ikke alle større sentra som har høgskoler, og
det finnes også høgskoler utenfor de større sentra. Det er derfor mulig ana-
lytisk å separere sentereffekten fra høgskoleeffekten om en tilordner hver
høgskoleregion den sentralitetskode som det viktigste lærestedet har i klassi-
fiseringen. Kodene er hentet fra Statistisk sentralbyrås kommuneklassifiser-
ing.

I tillegg til de landsdekkende analysene har vi valgt sju regioner hvor
regionaløkonomiske effekter, bosettingsmessige effekter, og endringer i
kompetansestrukturen i næringslivet studeres grundigere. De sju regionene
er Tromsø, Bodø, Volda, Molde, Bø/Notodden, Skien/Porsgrunn og Østfold-
regionen (Sarpsborg, Fredrikstad og Halden m/omegn) 640. Høgskolene i
disse regionene, og ikke minst Universitet i Tromsø, er et resultat av stor-
satsingen på en desentralisert høgskolestruktur på 1970-tallet der de region-
ale effektene var en viktig begrunnelse for utbyggingen. Ved å inkludere Uni-

640.Tromsøregionen: Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner. Bodø-regionen: Bodø, 
Fauske og Skjerstad kommuner. Volda-regionen: Volda og Ørsta kommuner. Molde-
regionen: Molde, Gjemnes, Eide, Fræna, Aukra og Vestnes kommuner. Bø/Notodden: 
Notodden, Bø, Nome, Sauherad, Hjartdal og Seljord kommuner. Skien/Porsgrunn: 
Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner. Østfold-regionen: Halden, Aremark, Fre-
drikstad, Sarpsborg og Hvaler kommuner.
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versitetet i Tromsø fanger vi opp noe av det særskilte som preger universitet
kontra høgskoler. Universitet har en mye større vekt på forskning enn høg-
skoler og fagmiljøene er større.

Vi har i tillegg ønsket å gjøre en kvalitativ studie av to regioner for å få
dokumentert sammenhenger som ikke fanges opp av den kvantitative til-
nærmingen. Til dette formål har vi valgt å se nærmere på Tromsø-regionen og
Østfold-regionen.

2  Høgskolenes betydning som økonomisk aktivitet

2.1  Høgskolene som regional virksomhet

Høgskolene har betydning for den regionale økonomi i kraft av deres funksjon
som økonomisk virksomhet og som inntektsskaper i lokalsamfunnet. I tillegg
til å bidra til den regionale økonomi i kraft av sin egen aktivitet, vil institus-
jonene også gi ringvirkningseffekter som stimulerer andre sektorer i økon-
omien. Disse ringvirkningene kommer dels via høgskolenes innkjøp og dels
via anvendelsen av den inntekt som tilflyter de ansatte ved institusjonen. I
tillegg vil studentene bidra med kjøpekraft som også kommer den regionale
økonomi tilgode.

Av de 7 høgskoleregionene som studeres, viser tabell 1 at det er lærest-
edene i Tromsø som har den mest dominerende stillingen i sin region. Dette
skyldes at en her har både et universitet og en høgskole, og Tromsø kommer
dermed i en annen kategori enn de øvrige 6 regionene. Samtidig er Tromsø en
region med et lavere økonomisk aktivitetsnivå enn de øvrige universitetsre-
gionene. Lærestedene i Tromsø svarer for 5,6% av den samlede sysselsetting
i høgskoleregionen, og en tilsvarende andel av samlet BNP i regionen. De
samlede impulser fra virksomhetens egen aktivitet utgjøres av BNP-bidraget
(lønnskostnadene) pluss vareinnsats og investeringer, som tilsammen utgjør
nesten 10% av regionens BNP.

Høgskolene i Østfold, Skien/Porsgrunn og Molde utgjør beskjedne
andeler av den regionale økonomi. Dette er urbanisere regioner med et høyt
nivå på annen økonomisk aktivitet. Høgskolene i Bodø og Bø/Notodden er
jevnstore med høgskolen i Østfold, her er det et svakere aktivitetsnivå forøvrig

Tabell 9.1: Høgskolenes aktivitetsnivå, prosentandel av høgskoleregionen, 1998

Høgskoleregion Lønnskostnader, andel 
av regionalt BNP

Vareinnsats, invester-
inger, andel av region-

alt BNP

Årsverk, andel av 
regional sysselsetting

Tromsø 5,7 3,9 5,6

Bodø 1,5 1,2 1,3

Molde 0,6 0,4 0,6

Volda 3,2 2,7 3,3

Bø/Notodden 2,8 2,4 2,8

Skien/Porsgrunn 0,3 0,3 0,4

Østfold. 0,7 0,5 0,6
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som gir høgskolene en sterkere relativ betydning. Høgskolen i Volda er et
mellomstort lærested, men får en sterk regional betydning pga. lavt nivå på
øvrig aktivitet.

Alle lærestedene har en vareinnsats og et investeringsnivå som samlet lig-
ger omlag på linje med institusjonens egen verdiskaping via lønnskostnadene.
Det vil imidlertid ofte være en høyere andel av vareinnsatsen som leveres
utenfra regionen enn det er for konsumleveransene til de ansatte. Den største
regionale virkningen vil derfor komme via sysselsettingen og de ansattes kjø-
pekraft, samt fra studentenes etterspørsel.

Vi har tatt utgangspunkt i aktivitetsnivåene for høgskolene pr. 1998.
Ringvirkningene blir beregnet ved den regionaløkonomiske modellen Panda.
I tillegg har vi også lagt inn impulsene fra studentenes kjøpekraft.

Høgskolene er en del av den observerte regionale økonomi pr. 1998.
Beregningene kan derfor tolkes som anslag over hvordan den regionale
økonomi ville sett ut dersom høgskolene ikke fantes. Dermed ville både aktiv-
iteten i seg selv såvel som ringvirkningene uteblitt.

2.2  Studentenes etterspørsel

Et særegent aspekt ved høgskolesektoren er at den ikke bare genererer etter-
spørsel ved sin produksjonsaktivitet og den inntekt de ansatte i sektoren
opptjener. Også studentene utgjør en viktig etterspørselsimpuls. Studentenes
etterspørsel finansieres dels privat, ved eget arbeid, oppsparte midler, støtte
fra familie, samt ved lån og stipender. I stor grad er dette en etterspørselsim-
puls som tilføres regionen pga. høgskoleaktiviteten.

Data over studentenes inntekt og forbruk er hentet fra levekårsunder-
søkelsen for studenter, foretatt av Statistisk sentralbyrå våren 1998 (Gulløy
et.al, 1998, Lyngstad og Øyangen 1999). Dataene er korrigert ut fra opplys-
ninger om husholdsstørrelse i de intervjuede husholdningene, slik at et anslag
over gjennomsnittlig forbruksutgift pr, student er generert for det enkelte
lærested. Videre er opplysninger om arbeidsinntekt sammenholdt med brut-
toinntektsopplysninger fra undersøkelsen samt med tallene for samlet for-
bruksutgift. Ut fra dette er det generert høgskolespesifikke anslag over hvor
stor andel av utgiftene som er finansiert ved lokal arbeidsinntekt og hvor stor
andel som er finansiert via eksterne midler (Lånekassen, private midler etc.).
Det er bare det forbruket som ikke er finansiert lokalt som antas å gi en net-
toimpuls til den regionale økonomi pga. høgskole-virksomheten.
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Tabell 9.2 viser de beregnede anslagene for månedlig arbeidsinntekt, årlig
utgift pr. student, andelen av denne som anses eksternfinansiert, samt samlet
studentetterspørsel. Tabellen viser videre hvordan studentenes etterspørsel
fordeler seg mot de ulike sektorene i økonomien. Som påpekt vil ikke all
denne etterspørselen komme den regionale økonomien tilgode, i likhet med
all regional etterspørsel vil deler av denne dekkes innen regionen og deler ved
kjøp utenfra.

Gjennomsnittlig vil 2/3 av studentenes samlede utgifter bli klassifisert
som eksternfinansiert etter den beregningsmetode som er benyttet. Det er
Østfold (Fredrikstad, Halden, Sarpsborg), Bø/Notodden, Volda og Bodø som
har høyest eksternfinansiert andel. Dette avspeiler at disse høgskoleregion-
ene har et svakere arbeidsmarked hvor det ikke er så lett å få seg arbeid ved
siden av studiene.

Tabell 3 gir noen indikatorer som illustrerer studentenes relative betydn-
ing for regionen. Indikatorene er gitt i form av studentenes andeler av samlet
befolkning samt kjøpekraftens andel av samlet regional verdiskapning. Dette
er indikatorer som ikke må gis en direkte andelstolkning. Mange studenter
inngår ikke i det registrerte folketallet på studiestedet, og store deler av den
regionale verdiskapningen skjer i sektorer hvor studentenes kjøpekraft er
uten reell betydning.

Tabell 9.2: Anslag for studentenes utgifter etter høgskoleregion, 1998

Høgskoleregioner Tromsø Bodø Molde Volda Bø
Notod-

den

Skien
Pors-

grunn

Østfold Alle off.
univ/

høgsk

Arb.innt/mnd (kr) 2770 2088 2614 1496 1303 2811 1686 2637

årsutg./student 
(kr)

94342 104912 103220 90338 91060 91037 92028 95510

ekst.finans andel, 
%

65 76 70 80 83 63 78 67

Samlet stud.utgift 
(mill.kr.)

822 338 128 225 301 98 366 14991

Herav ekst.finans. 532 257 89 180 250 62 286 10025

Andeler (%):

Varehandel 46 45 49 50 52 49 50 48

Annen priv.tj. 9 12 11 11 10 13 11 10

Telefon, lys, varme 5 5 8 6 5 6 6 6

Hotell, restaurant 7 7 7 6 6 6 6 7

Transport 9 9 6 10 8 10 7 9

Boligutg/lån 22 20 19 17 18 12 19 20

Studieavgifter 2 2 1 1 2 4 2 1
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Studentene utgjør en betydelig andel av befolkningsgrunnlaget i høgskol-
eregionene Tromsø, Volda og Bø-Notodden. Universiteter vil naturlig nok gi
et langt kraftigere studentinnslag enn regionale høgskoler. For de regionale
høgskolenes del vil innslagets relative betydning være omvendt proporsjonalt
med regionens størrelse. I Molde og Østfold, og spesielt i Skien/ Porsgrunn,
er studentene et beskjedent innslag i befolkningen.

2.3  Beregnede regionale effekter

Effektene av høgskolene for den regionale økonomi er beregnet ved å anslå
ringvirkningseffekter av høgskolenes egen aktivitet og av den eksternfinansi-
erte studentetterspørselen. De effektene som anslås, ses i forhold til nivået på
den regionale økonomi samlet. Resultatene viser hvor stor andel av den regio-
nale økonomien som er direkte og indirekte knyttet til høgskolevirksom-
heten. Den indirekte tilknytningen finner sted gjennom leveranser til høg-
skolen selv og til de ansattes og studentenes forbruk, samt 2.- og 3.-hånds
(osv.) leveranser til den aktivitetsøkning som genereres i de første rundene.

Det betyr ikke at all denne aktiviteten ville blitt borte om høgskolene ble
nedlagt. Det viser snarere hvilket omstillingsbehov som ville blitt generert ved
en hypotetisk nedleggelse av høgskolene. I hvilken grad regionen ville evnet
å gjennomføre en omstilling som helt eller delvis kompenserte for det
beregnede botfall, sier beregningene intet om.

Forholdet mellom antall studenter og antall ansatte ved høgskolene har
stor betydning for de samlede ringvirkningene som høgskoleaktiviteten
genererer. Tabell 4 viser at dette forholdet varierer sterkt mellom de ulike
lærestedene. Universitetene har generelt et lavere forholdstall enn høg-
skolene, noe som gir seg utslag for Tromsø.

Tabell 9.3: Indikatorer for studentenes regionaløkonomiske betydning i 1998. Andeler i
prosent

Høgskolereg. Troms
ø

Bodø Molde Volda Bø
Notod-

den

Skien Pors-
grunn

Østfold

Antall studenter 8712 3221 1239 2491 3309 1079 3974

folketall 66131 51367 47860 18628 32773 98092 145391

andel 13,2 6,3 2,6 13,4 10,1 1,1 2,7

Samlet stud.utgift, andel 
reg.BNP

8,5 4,5 2,0 10,3 8,3 0,7 2,0

Tabell 9.4: Studenter pr. ansatt, 1998

Østfold Skien
Porsgrunn

Bø Notod-
den

Volda Molde Bodø Tromsø

Studenter 3974 1079 3309 2491 1239 3221 8712

Stud/årsverk 12,4 8,5 11.0 11,8 10,1 10,6 5,1
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Kilde: Multiplikator: Sum effekt som andel av høgskolens eget aktivitetsnivå

Andelen av regionens arbeidsplasser (målt i årsverk) som er direkte eller
indirekte høgskoleavhengige, varierer fra 0,7% i Skien-Porsgrunn til 9,7% i
Tromsø. For Bø/Notodden, Volda og Tromsø er det en ikke ubetydelig del av
regionens økonomiske aktivitet som er knyttet opp rundt høgskolevirksom-
heten. Vi finner i stor grad samme profil regionene imellom for ringvirknin-
genes del som vi fant for den primære høgskoleaktiviteten. Ringvirkningene
utgjør alene et større antall arbeidsplasser enn høgskolens egenaktivitet.
Unntaket her er Tromsø, hvor ringvirkningene utgjør 90% av undervisningsin-
stitusjonenes egenaktivitet.

På grunn av studentenes betydning vil ringvirkningene av høgskoleaktiv-
itet ligge på et nivå godt over det en finner for øvrige typer arbeidsplasser.
Mens en normalt finner multiplikatorer på nivå rundt 1,2-1,5 av arbeidsplas-
setableringer, ligger nivåene her på 1,73 for Tromsø og fra 2,0 til 2,5 for høg-
skoleregionene (se f.eks. Mønnesland et. al 1993 hvor en finner multiplika-
toren 1,5 for distriktsrettet bedriftsstøtte, et resultat som anses å ligge relativt
høyt). For de ordinære høgskoleregionene er multiplikatoren lavest for Skien-
Porsgrunn, som også er det lærestedet blant de analyserte hvor forholdstallet
studenter pr. årsverk er lavest.

Om en utelukkende fokuserer på regionaløkonomiske effekter via
ringvirkningsmekanismer, bør en profilere høgskolen rundt fag med mange
studenter pr. ansatt, og unngå fag som krever mer innsats på utstyrs- og ved-
likeholdssiden. Dette illustrerer at en bør være forsiktig med å trekke norma-
tive konklusjoner fra ringvirkningsberegninger isolert. Høgskolenes betydn-
ing rent kompetansemessig for det regionale arbeidsliv, som blir behandlet i
(Link til) kapittel 3 nedenfor, vil lett kunne gi konklusjoner i motsatt retning.

Når Høgskolen i Molde kommer ut med svakere sysselsettingsmultiplika-
tor enn de øvrige høgskolene, bortsett fra Skien/Porsgrunn, skyldes dette at

Tabell 9.5: Ringvirkninger av høgskolene

Østfold Skien
Porsgrunn

Bø
Notod-

den

Volda Molde Bodø Tromsø

Sysselsatte, årsverk

Høgskolen 321 127 302 212 123 305 1703

Ringvirkninger 466 128 385 254 133 397 1249

Sum effekt 787 255 687 466 256 702 2952

Prosent av regional syss. 1,6 0,7 6,4 7,3 1,3 3,1 9,7

Multiplikator 2,45 2,01 2,28 2,20 2,08 2,30 1,73

Andel (%) av regional 
BNP

Høgskolen 0,7 0,3 2,8 3,2 0,6 1,5 5,7

Ringvirkninger 1,1 0,4 4,3 5,4 1,0 2,2 5,1

Sum effekt 1,7 0,7 7,1 8,6 1,5 3,7 10,8

Multiplikator 2,66 2,15 2,51 2,68 2,69 2,48 1,90
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en i Molde har et betydelig lavere lønnsnivå pr. årsverk enn de øvrige analy-
serte lærestedene. Dermed blir det også mindre ringvirkninger fra de ansattes
inntektsopptjening. Den lave gjennomsnittslønnen henger igjen sammen med
hvor stor andel av sysselsettingen som er knyttet opp til administrative funk-
sjoner. Denne andelen vil normalt være høyere jo mindre høgskolen er, siden
det er de ikke studentavhengige funksjonene som normalt har en høyest andel
i de lavere lønnstrinn. Både Molde og Skien/Porsgrunn har dessuten (sam-
men med Tromsø) lavere eksternfinansierings-andeler blant studentene enn
de øvrige lærestedene, se tabell 2. Dette svekker ringvirkningsimpulsen pr.
student, og bidrar til at multiplikatoren får en svakere verdi.

Virkningen på verdiskapningen (BNP) følger i hovedsak profilen til syssel-
settingseffektene. Et interessant trekk er at multiplikatorene her gjen-
nomgående er høyere. Ringvirkningene pr. krone for verdiskapningen i
regionen er større enn ringvirkningene for sysselsettingen pr. årsverk i høg-
skolen. Årsaken er i stor grad av definitorisk art. Offentlig virksomhet får sitt
BNP-bidrag bestemt ut fra lønnskostnadene, det er intet profittelement knyt-
tet til verdsettelsen av sektorens verdiskaping. For ringvirknings-sektorene vil
derimot verdiskapingen (BNP-bidraget) bestå både av lønnskostnader og
driftsresultat, både eierinntekter og bedriftenes akkumulering av verdier (ink-
lusive egenfinansierte investeringer) regnes med. Om en forutsetter likt
lønnsnivå og en positiv profittrate, vil derfor offentlig virksomhet måtte få en
høyere BNP-multiplikator enn sysselsettingsmultiplikator. Hvor stor denne
effekten blir, vil avhenge av hvordan lønnsnivåene og profittratene faktisk er i
de berørte sektorene.

Det er en del interessante ulikheter regionene imellom når en sammen-
likner sysselsettingsmultiplikatoren med BNP-multiplikatoren. Molde lå lav-
est av de 6 høgskoleregionene for sysselsettingsmultiplikatoren, men ligger
høyest for BNP-multiplikatoren. Lavere lønn pr. årsverk enn de øvrige lærest-
edene medfører lavere BNP pr.årsverk for høgskolens egen del. For BNP vil
derfor de svakere ringvirkningene via kjøpekraften motsvares av lavere BNP-
verdi for høgskolen selv. Lav lønn pr. årsverk vil derfor svekke sysselsettings-
multiplikatoren mer enn BNP-multiplikatoren. For de øvrige faktorenes del
viser tallene at Molde har vel så høy ringvirkningsskapende struktur som de
øvrige lærestedene.

Samlet sett får en den lite overraskende konklusjon at jo større høg-
skoleaktivitet, jo større betydning vil høgskolen ha for den regionale økonomi.

3  Høgskolene og regional innovasjon

Å utdanne kandidater er høgskolenes primære aktivitet og deres viktigste
bidrag til regional næringsutvikling og innovasjon. Rekruttering av høgskole-
kanditater representerer en viktig kanal for formidling av kunnskap fra høg-
skolene til regionalt arbeidsliv. Fra slutten av 1980-tallet og særlig på 1990-tal-
let har det vært et økende fokus på universitetene og høgskolenes betydning
for regional næringsutvikling i vid forstand, også utover utdanningsfunk-
sjonen. Dette gjelder bl.a. høgskolenes rolle som knutepunkter for teknologio-
verføring til nærings- og arbeidslivet, samt rollen som kompetansemiljø for
nyskaping og entreprenørskap. I Norge har slike perspektiver fått økt opp-
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merksomhet på 1990-tallet, og blitt nedfelt i flere stortingsmeldinger og propo-
sisjoner (St meld nr 31 1996-97, St. prp. nr. 1994-95). Myndighetenes interesse
for denne siden ved høgskolene har bidratt til at Norges forskningsråd på
1990-tallet har etablert programmer som søker å styrke høgskolenes rolle som
knutepunkt for innovasjon og entreprenørskap i regionene. Programmene
Regional utvikling SMB-Høgskoler (RUSH) og SMB-Kompetanse er eksem-
pler på det.

3.1  Høgskolekompetanse og endringer nasjonalt

På landsbasis har med drøyt en fjerdedel av alle sysselsatte høgskoleutdan-
ning (se tabell 5), og med hoveddelen på de lavere utdanningsnivåene (UoH-
nivå I) 641. Offentlig sektor er den store næringen både i andelen med høgsko-
leutdanning av alle totalt ansatte (se tabell 7) og i andelsnivåene innenfor egen
sektor (45,8%).

Privat service har også relativt høye andeler ansatte med høgskoleutdan-
ning (21,8%) og på nivå med den mindre næringen FoU-intensiv industri
(22,3%). Disse typiske høgskolenæringene sysselsetter folk med ulike typer av
høgskolekompetanse, hvor offentlig sektor domineres av de «myke» fagko-
mpetanser (humanistiske-, helse-, samfunns-vitenskaplige fag), industrien av
de «harde» (naturvitenskaps- og teknikkfag), og privat service med innslag av
begge deler (administrasjons-, økonomi-, markedsfag).

641.Det skilles her mellom  UoH-nivå I= 1-4 års universitets-og høgskoleutdanning (eksem-
plevis grunn-og mellomfag, ingeniører).  UoH-nivå II= 5 år og lenger universitets-og høg-
skoleutdanning (eksempelvis hovedfag, sivilingeniør, doktorgrad/forskerutdanning).

Tabell 9.6: Alle ansatte og ansatte med høgskoleutdanning hele landet (1997)

Alle ansatte Med høgskoleutdanning

Totalt % -fordeling Totalt % -fordeling

Landbru 22 930 1.4 1 911 0.4

Fiske/fangst 4 924 0.3 438 0.1

Industri 1 (HøyFoU) 73 847 4.5 16 444 3.6

Industri 2 (Midl.FoU) 56 342 3.4 6 147 1.4

Industri 3 (LavFoU) 172 512 10.5 24 658 5.4

Kraft/vann, bygg/anlegg 124 723 7.6 14 095 3.1

Privat service 641 442 39.1 139 726 30.9

Offentlig service 543 966 33.2 249 310 55.1

Totalt 1 640 686 100.0 452 729 100.0
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* Differansen mellom prosentvis endring ansatte med UoH-utdanning (kolonne 2) og alle
ansatte (kolonne 5).

Kompetansehevingen har vært markant i perioden 1987-97 med en vekst på
over tredve prosent av ansatte med høgskoleutdanning, samtidig som antall
ansatte totalt i landet gikk noe ned, se bl.a. tabell 7. Veksten tilsvarte en
andelsøkning på omlag sju prosentpoeng samlet på landsbasis. Kompetanse-
hevingen har imidlertid vært ujevn mellom næringer. Landbruk, fiske, lav-
FoU-intensiv industri og privat service, har hatt den sterkeste relative veksten.
Den formelle kompetansehevingen har således kommet både typiske sen-
trums- og periferinæringer til gode i perioden, selv om utgangspunktet har
vært ulikt.

Den sterke relative veksten i landbruk, fiske, FoU-intensiv industri og pri-
vat service, har kommet i næringer som i utgangspunktet hadde en lav andel
høgskoleutdannede. I disse næringene representerte den sterke relative vek-
sten bare andelsøkninger på mellom 5-8% til mellom 8-22%. I offentlig sektor
derimot, som hadde en svakere relativ vekst, var andelen høgskoleutdannede
i utgangspunktet mye høyere, og andelsøkningen (8,1%) klart størst og til et
klart høyere nivå enn i noen annen næring (til 45,8%).

Tabell 9.7: Relative sysselsettingsendringer i prosent for ansatte med og uten høgskoleutdan-
ning fordelt på ulike næringer 1987-97 i hele landet

Uten UoH-
utdanning

Med UoH-
utdanning

UoH-
utdanning

nivå I

UoH-
utdanning

nivå II

Totalt
ansatte

Vekstdif-
feransen*

Landbru -3.6 133.8 207.9 19.9 1.6 132.2

Fiske/fangst 7.5 35.2 51.2 -15.4 9.7 25.5

Industri 1 (Høy FoU) -12.8 18.8 12.2 41.1 -8.0 26.8

Industri 2 (Midl.FoU) -20.7 6.6 6.5 7.2 -18.6 25.2

Industri 3 (LavFoU) -16.8 34.5 31.7 44.6 -12.2 46.6

Kraft/vann, bygg/anlegg -17.9 0.2 -0.1 1.3 -16.5 16.6

Privat service -6.9 58.1 61.0 44.7 1.9 56.2

Offentlig service -10.0 26.3 25.8 28.2 3.5 22.8

Totalt -11.0 33.6 33.9 32.1 -2.2 35.8
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3.2  Regional fordeling og endringer i høgskolekompetansen

De fleste ansatte med høgskoleutdanning arbeider i byregionene og 66% i
storbyregionene (se tabell 9.8, herav 50% i universitetsregioner. Utviklingen i
perioden 1987-97 viser at den regionale fordelingen av høgskolekompetanse
holder seg relativt stabilt. Det er en beskjeden konsentrasjonstendens til høg-
skoleregionene, som gjelder uavhengig av deres sentralitet. Høgskoleregion-
ene er fordelt rundt i hele landet, tallene avspeiler en tendens til økt desentra-
lisert konsentrasjon innenfor fylker og landsdeler i hele landet.

Tabell 9.8: Ansatte høgskoleutdannede i landet prosentvis fordelt på ulike sentralitets- og
høgskoleregioner 1987 og 1997. For regioninndeling se kapittel 1

1987 Universitets-
og høgskol-

eregioner
(nivå 1)

Høgskol-
eregioner

(nivå 2)

Avdeling-
sregioner

(nivå 3)

Utenfor høg-
skolere-

gioner (nivå
4)

Landet

1. Storbyregioner (sentralitet 
3)

50.4 7.6 3.3 4.0 65.2

2. Byregioner (sentralitet 2) 0.0 15.5 2.1 2.2 19.8

3. Småbyregioner (sentralitet 
1)

0.0 3.6 0.9 2.5 7.1

4. Andre regioner (sentralitet 
0)

0.0 0.2 0.3 7.3 7.8

Landet 50.4 27.0 6.6 16.0 100.0

1997

1. Storbyregioner (sentralitet 
3)

50.1 8.0 3.0 3.6 65.7

2. Byregioner (sentralitet 2) 0.0 15.8 2.2 2.1 19.6

3. Småbyregioner (sentralitet 
1)

0.0 3.8 0.9 2.5 6.9

4. Andre regioner (sentralitet 
0)

0.0 0.2 0.4 7.2 7.7

Landet 50.1 27.9 6.5 15.5 100.0
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Ser vi på den næringsvise regionale fordelingen av antall ansatte med høg-
skoleutdanning ser vi at den sterkeste bykonsentrasjonen er i privat service,
men også næringer som kraft/vann, bygg/anlegg, FoU-intensiv industri og
offentlig sektor har over halvparten av sine høgskoleutdannede i storbyre-
gionene. I primærnæringene er mønsteret delvis omvendt.

Det er offentlig og privat service som er de store næringene for høgsko-
leutdannede med til sammen 86% (jfr. tabell 10) av alle ansatte med slik utdan-
ning. Den regionale fordelingen av offentlig og privat service er imidlertid ulik.
Mens betydningen av privat service øker med økende sentralitetsnivå er det
omvendt for offentlig sektor hvis relative betydning øker markant med fall-
ende sentralitetsnivå. Dette ulike territorielle mønsteret er et generelt trekk
ved offentlig og privat sysselsetting, men det divergerende regionale fordel-
ingsmønsteret mellom sektorene forsterkes for ansatte med høgskoleutdan-
ning. Offentlig sektor er således klart størst når det gjelder antall
arbeidsplasser for høgskoleutdannede nasjonalt, og denne betydning øker
med fallende sentralitetsnivå. Primærnæringene har det samme territorielle
kompetansemønsteret som offentlig sektor, andelen øker med fallende sen-
tralitet, men her er antallet høgskoleutdannede helt ubetydelig til sammen-
likning.

Tabell 9.9: Ansatte med høgskoleutdanning fordelt på næringer i ulike sentralitetsregioner i
hele landet 1997

Storbyre-
gioner (sen-

tralitet 3)

Byregioner
(sentralitet

2)

Småbyre-
gioner (sen-

tralitet 1)

Utenfor byre-
gioner (sen-

tralitet 0)

Totalt

Absolutte tall: 297562 88844 31398 34925 452729

Relativt fordelt:

Landbru 34.8 21.7 14.3 29.1 100.0

Fiske/fangst 24.3 20.6 14.0 41.2 100.0

Industri 1 (HøyFoU) 64.2 27.3 6.9 1.6 100.0

Industri 2 (Midl.FoU) 38.8 35.0 11.0 15.2 100.0

Industri 3 (LavFoU) 72.3 16.6 5.0 6.1 100.0

Kraft/vann, bygg/
anlegg

62.0 21.5 7.0 9.5 100.0

Privat service 78.4 14.2 3.5 3.9 100.0

Offentlig service 59.2 22.0 8.9 9.9 100.0

Totalt 65.7 19.6 6.9 7.7 100.0
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3.3  Høgskoleregioner i utvalgte fylker

Det er gjort beregninger av kompetansenivået for høgskoleregionene i fem
fylker, Telemark, Møre/Romsdal, Nordland, Troms og Østfold. Her presen-
terer vi resultatene for Østfold. I Østfold er høgskolen fordelt på avdelinger i
de tre nærliggende byene Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, og denne byk-
lyngen med omland er definert som en felles høgskoleregion.

Halden-, Fredrikstad- og Sarpsborgsborgregionen (nivå 2) har en lavere
andel ansatte med høgskoleutdanning totalt og i de fleste næringer sammen-
liknet med høgskoleregionene (nivå 2) i resten av landet. Det lave utdanning-
snivået er særlig knyttet til deler av industrien og privat service. Ser vi nærm-

Tabell 9.10: Ansatte med høgskoleutdanning fordelt på andeler i ulike næringer og sen-
tralitetsregioner i hele landet 1997

Storbyre-
gioner (sen-

tralitet 3)

Byregioner
(sentralitet

2)

Småbyre-
gioner (sen-

tralitet 1)

Utenfor byre-
gioner (sen-

tralitet 0)

Totalt

Landbru 0.2 0.5 0.9 1.6 0.4

Fiske/fangst 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1

Industri 1 (HøyFoU) 3.5 5.1 3.6 0.8 3.6

Industri 2 (Midl.FoU) 0.8 2.4 2.2 2.7 1.4

Industri 3 (LavFoU) 6.0 4.6 3.9 4.3 5.4

Kraft/vann, bygg/
anlegg

2.9 3.4 3.1 3.8 3.1

Privat service 36.8 22.3 15.7 15.4 30.9

Offentlig service 49.6 61.7 70.4 70.8 55.1

Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabell 9.11: Prosentandeler ansatte med høgskoleutdanning i ulike næringer - høgskolere-
gionen i Østfold og hele landet (1997)

Alle
regioner:

Høgskoleregioner (nivå
2):

Restregioner:

Landet Landet Hald.,
Fred.,
Sarp.

Landet Østfold

Landbru 8.3 8.7 8.7 7.8 8.0

Fiske/fangst 8.9 8.4 16.7 7.5 -

Industri 1 (Høy FoU) 22.3 19.8 16.7 11.1 14.6

Industri 2 (Mid.FoU) 10.9 10.6 10.8 9.7 10.6

Industri 3 (Lav-FoU) 14.3 15.0 7.4 8.0 8.5

Kraft/vann, bygg/anlegg 11.3 10.7 7.6 8.0 8.5

Privat service 21.8 16.2 14.4 11.1 11.8

Offentlig service 45.8 44.7 43.1 38.2 40.9

Totalt 27.6 25.0 22.6 19.2 19.5
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ere på fagfeltene er andelen høgskoleutdannede innen naturvitenskap/
teknikk og administrasjon/økonomi lavere i industri og privat service her enn
for nivå 2-regionene i landet ellers. Det er i offentlig sektor, og innen fagfeltene
helsevern og humaniora man finner hovedgruppene av de høgskoleutdan-
nende i regionen.

Kompetansehevingen har vært markant med en relativt høgere vekst av
ansatte med høgskole-utdanning enn i de andre høgskoleregionene. Østfold
hadde imidlertid i utgangspunktet en lavere andel, og økningen har vært noe
mindre enn for høgskoleregionene i landet ellers. Den sterkeste prosentvise
veksten (vekstdifferansen) har kommet i landbruk, FoU-intensiv industri og
service, som delvis er i samsvar med nasjonale utviklingstrekk. Unntaket er
FoU-intensiv industri som i Østfold har hatt en klart sterkere kompetansehev-
ing enn samme sektor i landet forøvrig. Det er nærliggende å knytte noe av
denne økningen til den sterke veksten i IKT-bransjen og det relaterte høg-
skolemiljøet i Halden på 1990-tallet. Det formelle utdanningsnivået henger
imidlertid fortsatt klart etter i flere av de store næringene sammenliknet med
høgskoleregionene forøvrig og landet samlet.

Når høgskoleregionen i Østfold har en lavere andel ansatte med høgsko-
leutdanning i de fleste næringene i forhold til høgskoleregionene ellers i lan-
det, gjenspeiler dette egenskaper ved næringslivet i Østfold som i beskjeden
grad har rekruttert og sysselsatt høgskoleutdannede. Dette er en av landets
største industriregioner dominert av en stor sektor lite FoU-intensiv industri,
og som tradisjonelt har sysselsatt mye ufaglært arbeidskraft. Høgskolen i Øst-
fold er relativt liten i forhold til andre høgskoler. Alle disse forholdene med-
virker til at kompetansenivået i regionen henger etter, og at høgskolens
eksterne kompetanseeffekter ikke er like synlig som i en del andre høgskol-
eregioner med større skoler, mindre befolkning og tynnere næringsliv.

Det øvrige Østfold (nivå 4) har en lavere andel ansatte med høgskole-
utdanning totalt og for de fleste næringene i forhold til høgskoleregionen i
fylket, men restregionen i Østfold ligger over tilsvarende restregioner i landet.
Særlig tydelig er dette innen FoU-intensiv industri. Det kan tyde på at restre-
gionen her har visse nærhetsfordeler til større kompetanse- og næringsmil-
jøer (Oslo-Akershus) som ikke andre restregioner i landet har.

3.4  Høgskolekandidatenes utdannings- og arbeidsteder - hva sier det 
om høgskolenes regionale betydning ?

Den viktigste formen for kunnskapsformidling fra høgskole til arbeidslivet er
knyttet til utdanning av høgskolekandidater. En viktig begrunnelse for å
opprette høgskoler var nettopp at de skulle bidra til kompetanseutviklingen i
regionene gjennom å utdanne kandidater til regionalt arbeidsliv. Spørsmålet
er om høgskolene gjør dette, det vil si utdanner kandidater mest til nærområ-
det eller til fjernområder, og eventuelt til hvilke områder og næringer?

Høy andel regional egendekning er noe mål i seg selv. En betydelig egen-
dekning er først og fremst en indikator for at høgskolen har utdanninger som
kommer til anvendelse i arbeidslivet i nærområdet, og man kan noe forenklet
si at det er uttrykk for et gunstig samspill mellom utdanning og arbeidsliv i
regionen. I en del tilfeller har en små og fagspesifikke høgskoler, som utdan-
ner kandidater på prioriterte samfunnsområder nasjonalt, og hvor det lokale
markedet for den typen kandidater aldri vil kunne bli særlig stor. Samtidig vil
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en viss regional egendekning av høgskolekompetanse ha betydning for den
langsiktige kompetanseoppbygging i regionen, og påvirke høgskolenes rolle
som bidragsyter til å styrke fornyelsesevnen til arbeidslivet i regionene.

Hva er det som gjør at høgskolenes bidrag til regionalt arbeidsliv i form av
kandidater er forskjellig? Skyldes det ulike egenskaper ved  skoletype og -miljø
(fagtilbud, utdanningslengde, skolemiljøstørrelse, grad av utadrettet virksom-
het i forhold til arbeidslivet) eller gjenspeiler det egenskaper ved  regionalt
arbeidsliv (innslag av kunnskapsintensive næringer, vekst/nedgang i typiske
«høgskolenæringer», grad av integrasjon i nasjonale sektor- og delarbeids-
markeder)? Det er sannsynlig at begge disse faktorene virker inn, men på
ulike måter i forskjellige områder. Og det kan finnes det  andre faktorer man
må ta med, som sosio-kulturelle egenskaper knyttet til historie, tradisjon og
identitet.

Datagrunnlaget er en kopling mellom SSBs utdannings- og sysselsetting-
sregister for alle universitets- og høgskole-kanditater i perioden 1990-96 i for-
hold til arbeidsplass i 1997. Det gir et bilde av hvor nyutdannede høgskolekan-
didater (1-5 år siden de avsluttet høgskoleutdanningen) arbeider i forhold til
geografi og næringer. I dette materialet har vi utelatt høgskoleutdannede uten
arbeid, dette utgjør en liten gruppe av alle med høgskoleutdanning.

3.5  Universitets- og høgskolekanditaters arbeidsregioner

Hovedmønsteret på nasjonalt nivå viser at et klart flertall (67,9 %) av ferdige
kandidater i perioden 1990-96 arbeidet i utdanningsregionen i 1997. Få UoH-
kandidater hadde arbeid utenfor høgskoleregionene (11,5 %). For høgskole-
kandidater utdannet i regioner med høgskoler jobber halvparten (50,5 %) i
utdanningsområdet eller tilsvarende områder nasjonalt, men også en stor
andel i regioner uten egen høgskole (28,6%). Kandidater fra regioner med
bare høgskoleavdelinger jobber i hovedsak utenfor disse regionene, jevnt
fordelt på universitets-, høgskole- og ikke-høgskoleregionene.

Det er en sammenheng mellom skolenivå og arbeidsmarked innenfor de
enkelte regionene. Nyutdannede kandidater tar primært arbeid i samme
region som utdanningsstedet eller tilsvarende regioner i landet. Det er særlig
kandidater fra høgskoler eller høgskoleavdelinger som tar arbeid utenfor
utdanningsregionen eller tilsvarende regioner. Høgskolene spiller mao. en
viktigere relativ rolle enn universitetene når det gjelder å skaffe kandidater til
arbeidslivet i distriktene. Ellers viser tabell 12 at høgskolens lokalisering i uni-
versitetsregion eller høgskoleregion er viktig når det gjelder å forklare høg-
skolenes leveranser av kandidater til egen region eller tilsvarende regioner i
landet.

Som nevnt må dette mønstret knyttes til en kombinasjon av skolemiljøe-
genskaper og næringsstrukturelle variasjoner. En person med langvarig uni-
versitetsutdanning vil ofte ha begrensede jobbmuligheter i ikke-høgskolere-
gioner om han ønsker en utdanningsrelevant jobb. Det er derfor ikke overask-
ende at folk med universitetsutdanning også i arbeid blir sterkere konsentrert
til universitetsregionene enn ellers, det gjenspeiler i hovedsak egen-skaper
ved arbeidsmarkedet. Det at mange av disse kandidatene også er unge folk,
hvorav en god del er fra universitetsbyene og deres nærområder, vil kunne
forsterke dette mønsteret. Høgskoleutdanningene på lavere og midlere nivå
vil i større grad være profesjonsutdanninger innrettet mot offentlig sektor
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(lærere, sykepleiere) og koplet til arbeidsmarkeder som finnes i alle regioner,
eller yrkesretta utdanninger (øk/adm, ingeniør) mer innrettet mot privat sek-
tor og koplet til arbeidsmarkeder og næringer hvor det interne lokaliser-
ingsmønsteret er spredt.

Tabell 9.12: Kandidater fra universiteter og høgskoler i perioden 1990-96 fordelt på arbeidsre-
gion og næringer i 1997

Arbeidsregioner:

Univer-
sitetsre-

gioner

Høgskolere-
gioner

Høg-
skoleavdel-

ingsregione
r

Utenfor
høgskolere-

gioner

Totalt

Kandidater fra universiteter:

Landbru 0.1 0.2 0.0 0.3 0.6

Fiske, Fangst 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Industri 1 (Høy FoU-intens.) 1.3 1.0 0.3 0.1 2.7

Industri 2 (Midl. FoU-intens.) 0.1 0.3 0.1 0.3 0.8

Industri 3 (Lav FoU-intens.) 2.8 1.4 0.1 0.5 4.9

Kraft&vann, Bygg&Anlegg 1.1 0.3 0.1 0.2 1.8

Privat tjenesteyting 30.1 4.9 1.2 2.1 38.4

Offentlig tjenesteyting 34.5 9.0 2.1 5.3 50.8

Totalt 70.0 17.0 3.9 9.0 100.0

Kandidater fra høgskoler i universitetsregioner (nivå 1):

Landbru 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5

Fiske, Fangst 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Industri 1 (Høy FoU-intens.) 1.2 0.5 0.2 0.2 2.0

Industri 2 (Midl. FoU-intens.) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7

Industri 3 (Lav FoU-intens.) 2.1 0.7 0.1 0.6 3.5

Kraft&vann, Bygg&Anlegg 1.2 0.3 0.1 0.3 1.9

Privat tjenesteyting 23.9 3.3 1.2 2.0 30.4

Offentlig tjenesteyting 36.8 10.1 3.4 10.6 60.9

Totalt 65.5 15.2 5.1 14.2 100.0

Kandidater fra høgskoler i høgskoleregioner (nivå 2):

Landbru 0.0 0.3 0.1 0.4 0.8

Fiske, Fangst 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Industri 1 (Høy FoU-intens.) 0.5 1.9 0.3 0.2 3.0

Industri 2 (Midl. FoU-intens.) 0.1 0.6 0.0 0.4 1.1

Industri 3 (Lav FoU-intens.) 0.7 2.0 0.2 0.9 3.9

Kraft&vann, Bygg&Anlegg 0.7 1.0 0.1 0.6 2.4

Privat tjenesteyting 9.3 11.5 1.2 3.3 25.3

Offentlig tjenesteyting 9.6 33.2 4.7 15.9 63.3

Totalt 20.9 50.6 6.7 21.9 100.0

Kandidater fra høgskoleavdelinger (nivå 3):
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Dette gjenspeiles når en ser på hvilke næringer kandidatene arbeider i.
Arbeid i tjenesteyting dominerer i alle regioner som viktigste høgsko-
lenæring, men fordelingen mellom offentlig og privat sektor er ulik mellom
områdene. Mens kandidater fra universitetsområdene har en sterk konsen-
trasjon til arbeid i offentlig og privat tjenesteyting i disse områdene, har
offentlig sektor en viktigere funksjon for sysselsetting av høgskoleutdannede
i andre regioner. Universitetsregionenes sterke egenrekruttering til privat
service er i stor grad knyttet til at de ligger i de store byregionene i landet, og
mange bransjekonsentrasjoner samt veksten innen bedriftsrettet tjenesteyt-
ing er konsentrert her. Ellers har kandidater fra høgskole- og avdelingsregion-
ene noe større andel høgskoleutdannede som rekrutteres til arbeid i indus-
trisektoren under ett, enn kandidater fra universitetsregionene. De fleste kan-
didater tar imidlertid arbeid i offentlig og privat tjenesteyting i skoleregionen,
selv om betydningen av disse sektorene og av industrisektoren varierer noe
mellom regionnivåene.

3.6  Høgskolenes funksjon som utdanningsinstitusjoner for regionalt 
arbeidsliv

Det er ikke noe entydig mønster med hensyn til andelen leveranser av kandi-
dater til egen region, som kan knyttes til skoletype og -miljø alene (fagtilbud,
utdanningsnivå, aktivitetsomfang). Det er store variasjoner i andelen region-
ale leveranser både mellom og innenfor skoletypene. Dette betyr ikke at
skoleegenskapene ikke har betydning, men at de må forståes i sammenheng
med egenskaper ved de regionale arbeidsmarkedene de er lokalisert i.

Landbru 0.0 0.2 0.1 0.2 0.5

Fiske, Fangst 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Industri 1 (Høy FoU-intens.) 0.7 1.4 1.9 0.3 4.3

Industri 2 (Midl. FoU-intens.) 0.0 0.4 0.4 0.4 1.2

Industri 3 (Lav FoU-intens.) 0.6 0.9 0.9 0.9 3.2

Kraft&vann, Bygg&Anlegg 0.8 0.6 0.8 0.6 2.8

Privat tjenesteyting 11.1 5.9 7.9 3.0 28.0

Offentlig tjenesteyting 10.5 13.7 18.6 17.1 59.9

Totalt 23.8 23.0 30.7 22.6 100.0

Tabell 9.12: Kandidater fra universiteter og høgskoler i perioden 1990-96 fordelt på arbeidsre-
gion og næringer i 1997
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Tabell 9.13: Høgskolekandidater (1990-96) ved ulike utdanningssteder fordelt etter ar-
beidsregion i 1997

Arbeidsted:

Utdanningssted: Fagtilbud: Egen
region

Øvrige
fylket

Øvrige
Sør-

Norge

Nord-
Norge

Totalt

Høgskoler i Østfold:

Hald-Fred-Sarp H,P,S,T,Ø 48.3 13.3 36.5 1.8 100.0

Høgskoler i Buskerud:

Kongsberg T 22.9 12.9 60.7 3.5 100.0

Drammen H,Ø 36.0 15.7 45.8 2.6 100.0

Hønefoss Ø 15.8 10.4 69.2 4.6 100.0

Høgskoler i Telemark:

Skien-Porsgrunn H,T,Ø 44.3 8.9 45.2 1.6 100.0

Bø-Notodden A,P 12.2 20.1 65.6 2.2 100.0

Høgskoler i Hedmark:

Hamar/Elverum H,P 30.4 18.9 48.1 2.6 100.0

Rena S,T,Ø 2.8 32.4 60.8 4.0 100.0

Koppang/Ridabu L 7.3 26.8 56.1 9.8 100.0

Høgskoler i Oppland:

Gjøvik H,L,T 22.6 16.1 59.7 1.6 100.0

Lillehammer A,H,L,S,Ø 15.8 14.4 66.4 3.4 100.0

Høgskolen i Rogaland:

Stavanger A,H,L,P,S,T,
Ø

61.3 13.0 23.8 1.9 100.0

Haugesund/Stord A,H,S,T,Q 43.9 24.0 31.1 1.0 100.0

Hå H 4.0 52.8 41.5 1.7 100.0

Høgskolen i Møre og Romsdal:

Molde H,S,T,Ø 24.5 27.7 46.0 1.8 100.0

Volda P,S,Q 9.3 43.1 44.0 3.6 100.0

Ålesund H,L,T 43.6 23.3 31.9 1.2 100.0

Kristiansund Ø 33.5 32.3 31.9 2.4 100.0

Egen
region

Øvrige
fylket

Øvrige
Nord-

Norge

Sør-
Norge

Totalt

Høgskoler i Nordland:

Bodø H,L,P,S,Ø 34.0 31.6 9.8 24.6 100.0

Narvik H,T 13.5 15.5 22.7 48.4 100.0

Nesna P,Q 1.0 59.8 9.1 30.1 100.0

Rana Ø 57.0 25.0 13.1 4.9 100.0

Universitet og høgskoler i Troms

Universitet i Tromsø H,L,T,S,Ø 46.3 7.3 17.7 28.8 100.0

Høgskoler i Tromsø H,T,Ø 42.1 20.9 15.5 21.4 100.0
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Kilde: Fagtilbudforkortelser: A:allmenne fag, H:medisin-, helse- og sosialfag, L:fiskeri-, land-
bruks-, utmarks-, reiselivs-, hotell- og maritime fag, P:pedagogiske fag/lærerutdanning, S:
Samfunnsvitenskap, planlegging, humanistiske fag/estetikk, juridiske fag, T:tekniske/natur-
vitenskaplige fag, informatikk, Ø:økonomi-, markeds-, administrasjonsfag, Q:ulike spesialfag
(sikkerhetsfag, mediefag, idrettsfag, journalistfag m.m.).

Fagtilbudforkortelser: A:allmenne fag, H:medisin-, helse- og sosialfag,
L:fiskeri-, landbruks-, utmarks-, reiselivs-, hotell- og maritime fag, P:pedago-
giske fag/lærerutdanning, S:Samfunnsvitenskap, planlegging, humanistiske
fag/estetikk, juridiske fag, T:tekniske/naturvitenskaplige fag, informatikk,
Ø:økonomi-, markeds-, administrasjonsfag, Q:ulike spesialfag (sikkerhetsfag,
mediefag, idrettsfag, journalistfag m.m.).

Et hovedtrekk fra tabell 13 er at de fleste høgskolene i Nord-Norge har en
relativt stor andel av regionale leveranser av kandidater til arbeidslivet i eget
fylke («egen region» + «øvrige fylker»), men samtidig også en betydelig
lekkasje til fjernområdene i Sør-Norge (unntaket er Kauotkeino og Rana).
Blant universitetskandidater fra Tromsø er andelen med lokal arbeidsorienter-
ing høyere enn for andre større høgskoler i landsdelen, samtidig som andelen
universitetskandidater som tar seg jobb i Troms og Nord-Norge for øvrig er
relativt liten. Dette illustrerer at universitetskandidater mer enn de tradis-
jonelle høgskolekandidatene tar seg jobb i sentrale (universitets-)regioner i
Nord- og Sør-Norge. Høgskolekandidatene fra Tromsø fordeles noe mer
spredt ut til distriktene i fylket og landsdelen.

Generelt har høgskolene i Sør-Norge en noe lavere leveranse av kandi-
dater til eget fylke, og samtidig har de en betydelig lekkasje til andre områder
i Sør-Norge . Det er bare en liten andel av kandidatene fra høgskolene i Sør-
Norge som tar seg jobb i Nord-Norge etter utdannelsen, men likevel utgjør de
et betydelig antall innenfor de relativt begrensede delarbeidsmarkedene for
høgskoleutdannede i Nord-Norge.

Høgskoler med det bredeste fagtilbudet, og høgskoler med bare et fagtil-
bud innen de økonomisk-administrative fag, synes begge å utdanne en stor
andel til sine nærområder. Dette har nok i førstnevnte tilfelle å gjøre med at
store og brede fagmiljøer er lokalisert i større sentra med et stort arbeids-
marked også for høgskolekandidater, mens regioner med bare økonomisk-
administrative fag (ofte BI-avdelinger) har mye mindre skoler som også ligger
i områder med et relativt stort arbeidsmarked som etterspør næringslivsko-
mpetanse.

Harstad H,S,Ø 39.2 20.1 23.1 17.5 100.0

Høgskoler i Finnmark:

Alta L,P 25.3 36.4 19.8 18.5 100.0

Hammerfest H 32.7 39.9 9.6 17.7 100.0

Kautokeino A,S,Q 45.0 47.4 4.3 3.3 100.0

Tabell 9.13: Høgskolekandidater (1990-96) ved ulike utdanningssteder fordelt etter ar-
beidsregion i 1997
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Koder for faglinjer: se tabell 13
De regionene hvor flest lokalt utdannede kandidater tar arbeid lokalt er

Stavanger, Rana, Halden/Fred./Sarpsborg, Kautokeino, Tromsø. Det er svært
ulike regioner og skoler. Store skolemiljøer med brede fagtilbud, eller små
skoler med smalere utdanninger i innen økonomiske fag, ligger som nevnt
ofte i områder med et større befolkningsgrunnlag og næringsliv, som etter-
spør flere typer av høgskolekompetanse. Halden/Fredrikstad/ Sarpsborg
skårer trolig høyt her fordi det er en relativt liten høgskole i en region med et
stort befolkningsgrunnlag og næringsliv. Når det gjelder Kautokeinos høye
andel kan den forklares med dels med sosio-kulturelle faktorer, og dels sko-
lens utdanningstilbud rettet mot den samiske befolkning.

Egendekningen på fylkesnivå viser i hovedsak samme mønster. Egende-
kningen på fylkesnivå er klart høyest for høgskoler i Nord-Norge (unntatt Nar-
vik), Rogaland og Møre og Romsdal . I de andre fylkene i Sør-Norge er egen-

Tabell 9.14: Andelen av de høgskoleutdannede i regionen 1990-96 som også arbeidet i region-
en i 1997

Andeler til egen skoleregion Andeler til eget fylke

Høgskole: Fagtilbud: Andel: Høgskole: Fagtilbud: Andel:

De ti med høyeste andeler De ti med høyeste andeler

1. Stavanger A,H,L,P,S,T,Ø 61.3 1. Kautokeino A,S,Q 92.4

2. Rana Ø 57.0 2. Rana Ø 82.0

3. Hald-Fred-Sarp H,P,S,T,Ø 48.3 3. Stavanger A,H,L,P,S,T,
Ø

74.3

4. Kautokeino A,S,Q 45.0 4. Hammerfest H 72.7

5. Skien-Porsgrunn H,T,Ø 44.3 5. Haugesund/Stord A,H,S,T,Q 67.9

6. Haugesund/Stord A,H,S,T,Q 43.9 6. Ålesund H,L,T 67.0

7. Ålesund H,L,T 43.6 7. Kristiansund Ø 65.7

8. Tromsø (høg-
skolene)

H,T,Ø 42.1 8. Bodø H,L,P,S,Ø 65.5

9. Harstad H,S,Ø 39.2 9. Tromsø (høg-
skolene)

H,T,Ø 63.0

10. Drammen H,Ø 36.0 10. Alta L,P 61.7

De ti med laveste andeler De ti med laveste andeler

1. Gjøvik H,L,T 22.6 1. Drammen H,Ø 51.6

2. Lillehammer A,H,L,S,Ø 15.8 2. Hamar/Elverum H,P 49.3

3. Hønefoss Ø 15.8 3. Gjøvik H,L,T 38.7

4. Narvik H,T 13.5 4. Kongsberg T 35.8

5. Bø-Notodden A,P 12.2 5. Rena S,T,Ø 35.2

6. Volda P,S,Q 9.3 6. Koppang/Ridabu L 34.1

7. Koppang/Ridabu L 7.3 7. Bø-Notodden A,P 32.2

8. Hå H 4.0 8. Lillehammer A,H,L,S,Ø 30.3

9. Rena S,T,Ø 2.8 9. Narvik H,T 29.0

10. Nesna P,Q 1.0 10. Hønefoss Ø 26.2
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dekningen gjennomgående svakere og kandidatene synes i større grad å ta
jobb utenfor det fylket de tok utdanningen i. Virkningen av arbeidsmarkedet i
de store byregionene i Sør-Norge kommer her til uttrykk, og rekrutterer en
stor andel av de ferdige høgskolekandidatene fra høgskolene i Sør-Norge.

3.7  Høgskolenes betydning for knoppskyting

Det er utført grundigere case-studier av hva universitets- og høgskolemiljøene
i Tromsø og Østfold har betydd for etableringen av nye virksomheter.

Etableringen av Universitet i Tromsø var fra starten av ment å dekke
offentlig sektors behov for høyt utdannet arbeidskraft. På 1980- og 90-tallet har
det vært tatt mange initiativ for å styrke teknologiformidlingen fra forskn-
ingsmiljøene og fremme samarbeidet med næringslivet. Felles for de fleste av
de næringsorienterte tiltakene er at de er lagt utenfor universitetet. Det har
medført at programmene har stått friere enn om de var en del av universitetet,
men det har også medført at universitetet har blitt fritatt for å ha noen egen
strategi på området. Samtidig er det klart at det samlede universitets- og for-
skningsmiljøet i Tromsø har generert en rekke nye virksomheter og
arbeidsplasser i kraft av en egendynamikk. Virksomhetene kan grupperes
innen fire områder. Det er medisin, fiskeri- og havbruksforskning, telekom-
munikasjon og romforskning, samt forskning på nordnorsk og samisk kultur
og samfunnsforhold.

For Høgskolen i Østfold er det avdelingene i Sarpsborg og Halden som
har et potensiale i forhold til lokalt næringsliv. Informatikkstudiet ved avdelin-
gen i Halden har hatt en betydelig rolle i forhold til den kraftige veksten som
IT-industrien har hatt i byen. I løpet av de fem siste årene er det etablert virk-
somheter med flere hundre nye arbeidsplasser innen IT. Tilgangen på kandi-
dater fra høgskolen har vært av avgjørende betydning for nyetableringene.
Fra høsten 2000 blir det gitt tilbud om hovedfag innen IT i Halden, som det
første stedet utenom de fire universitetsbyene. IT-næringen i Halden anser at
kandidater med hovedfagskompetanse er av avgjørende betydning for
innovasjonsevnen i bedriftene.

Ved Avdeling for informatikk i Halden er det først og fremst utdanning av
kandidater som bidrar til vekst i det lokale næringslivet. Ved Avdeling for
ingeniør og realfag i Sarpsborg er det i tillegg tatt initiativ for å etablere tettere
samarbeidsrelasjoner mellom høgskolen og næringslivet. Avdelingen har
deltatt aktivt i Norges forskningsråds prosjekt for samarbeid mellom høg-
skoler og næringsliv (RUSH-prosjektet). Det har vært lagt vekt på å utforme
en strategi for økt samarbeid med næringslivet og oppmuntre til og legge til
rette for samarbeid i de interne rutinene på høgskolen. Avdeling har opplevd
en betydelig økende interesse fra næringslivet i denne sammenheng.

4  Høgskolenes betydning for rekruttering, flytting og bosetting

Hvor stor betydning har høgskolene for befolkningsutviklingen i regionene de
er lokalisert? Dette spørsmålet er studert ved livsløpsanalyse, basert på regis-
terdata for oppvekststed, utdanningssted, flytting gjennom ungdomsfasen og
etableringssted. Årskullene født 1960-62 er fulgt fra de var 15 til 35 år. Hensik-
ten med å studere denne 20-årige livsfasen er at vi får kartlagt hva som har
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skjedd med de siste årskullene som har gjennomløpt fasen fra barn til godt
voksen. For komplette årskull på landsbasis får vi fanget opp livsløpsprosess-
ene fra oppvekstregion via utdanningslokalisering med eventuelle påfølgende
flyttinger, og endelig bostedsvalg. Disse kullene er de siste som har gjennom-
ført denne prosessen fullt ut. I det senere har årskullene brukt lenger tid på å
etablere seg, og for stadig flere er ikke resultatet avklart før de er kommet opp
i begynnelsen av 30-årene. Høgskolesystemet har eksistert gjennom hele den
aktuelle perioden. Vi har også gjort tilsvarende uttak ved å følge årskullene
født 1969-71 til de var 26 år. Disse er kun trukket inn i deler av analysen, mest
i forbindelse med spørsmålene om rekruttering til utdanning. Situasjonen på
26-årstrinnet er for lite avklart til at vi kan trekke endelige konklusjoner om
livsløpsprosessen i sin helhet.

Vi skiller som beskrevet i  (Link til) kapittel 1 mellom universitetsregioner
(skolenivå 1), høgskoleregioner på to nivå (skolenivå 2 og 3), og regioner uten
høgskoler. Utslagene i universitetsregionene blir stort sett kun brukt kompar-
ativt. Tall for den tredje gruppen av regioner, regioner uten utdanningsinsti-
tusjoner, gir mulighet for å måle effektene av høgskolelokalisering. I høgskol-
eregionene skilles det mellom hjemmeutdanning og borteutdanning innenfor
voksenbefolkningen. Det opereres også med begrepet lokalrekruttering.
Dette er myntet på ungdommene som vokste opp innenfor den enkelte høg-
skoleregion.

Vi ser kun på flyttingene til personer med høyere utdanning. Personer
med utdanning opp til og med videregående skole flytter i langt mindre grad
enn de høyere utdannede. Dette fører til at de negative bosettingseffektene
som følger av flytting i høgskoleregionene, blir mindre for de lavere
utdannede enn for de høyt utdannede. Dette er ikke overraskende. Det er kun
universitetsregionene som gjennom flytting får gevinst av høyutdannede. Slik
har det alltid vært. Men også dette er under utjevning, i takt med at stadig flere
som vokser opp utenfor de tradisjonelle utdanningsområdene blir rekruttert
til utdanning. Utdanningsveksten i landet kommer stadig flere regioner til
gode ved at veksten blir jevnere geografisk fordelt.

Drøftingen er knyttet opp mot tabell 15 og 16 nedenfor.
Har personer som har vokst opp i høgskoleregioner større tilbøyelighet til

å ta høyere utdanning enn personer som har vokst opp i sammenlignbare
regioner uten høgskoler? Ja, det har de, og spesielt gjelder det for kvinner.
Neste spørsmål blir om dette har skjedd fordi folk har tatt utdanningen lokalt
i høgskoleregionene. Her finner vi at mer enn hele merrekrutteringen i høg-
skoleregionene dekkes opp gjennom lokalrekruttering, men dermed er det
ikke sagt at høgskolene alene forklarer hele forskjellen. En del av de som har
tatt utdanning lokalt, ville nok ha tatt den et annet sted, om ikke høgskolen i
regionen hadde eksistert. Marginene er imidlertid så store i de fleste region-
typer og i sum, at vi likevel, men med visse unntak, kan konkludere med at
høgskolene gir et hovedbidrag til søking til høyere utdanning totalt blant de
unge som har vokst opp i høgskoleregionene. Ungdom vokst opp i univer-
sitetsregionene har imidlertid en enda høyere tendens til å ta utdanning.

Er det lavere fraflytting blant folk med høy utdanning i høgskoleregionene
enn i de øvrige regionene? Svaret er i hovedsak ja. I hvilken grad skyldes dette
at de lokalrekrutterte har høyere tendens til å bli boende enn de som har
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utdannet seg utenfor regionen? Isolert sett betyr det mye,. Sannsynligheten
for å ha flyttet fra regionen når man er midt i 30-årene, er fra to til fem ganger
høyere for de borteutdannede enn for de hjemmeutdannede, varierende med
høgskolenivå, sentralitet og fylkessenterrolle. Sett i sammenheng med varias-
jonene i nivået for lokalrekrutteringen betyr imidlertid ikke ulike flyttesann-
synligheter så mye. Variasjonene med hensyn til hvor mange som blir rekrut-
tert til utdanning lokalt, slår sterkere ut for bosettingen i det lange løp enn vari-
asjonene i fraflytting generelt.

En grunn til at det er slik, er at folk med høy utdanning alle steder flytter
mye. Også fra universitetsregionene er det mye flytting, men der er også nyin-
nflyttingen høy. Et poeng er at mange høyutdannede rokerer geografisk eller
«bytter plass» gjennom flytting. I gjennomsnitt skifter 55-60% av kvinner og
menn med kort og mellomlang utdanning bostedskommune på varig basis
over livsløpet (Sørlie 1993). Blant personer med lang universitetsutdanning
gjelder dette i overkant av 70% for begge kjønn. En del av flyttingene skjer
internt i regionene. Omtrent halvparten av alle med høy utdanning, som hadde
vokst opp i en høgskoleregion, hadde forlatt hjemregionen da de var kommet
midt i 30-årene. Dette er ikke overraskende høyt, og andelen har vært høyere
for tidligere årskull. Når stadig flere tar utdanning, blir tendensen til fraflytting
avtakende. Ved analyse av sammenhengene mellom utdanningsvekst og flyt-
ting finner vi mange utslag av den såkalte  stigeeffekten (Sørlie 1995 og 1998).
Kort sagt går denne ut på at når flere i hvert årskull får utdanning, er det en
viss andel av dem som kommer opp på høyere nivå (i forhold til tidligere kull)
som av ulike grunner ikke «arver» forgjengernes atferdsmønster. Disse blir
mer å sammenligne med dem som hadde mindre utdanning i tidligere årskull.
Effekten opptrer systematisk langs utdanningsskalaen.

Får høgskoleregionene flere nyinnflyttere enn regionene uten høgskole,
og klarer de å beholde flere av dem i det lange løp? Godt over halvparten av
alle med høy utdanning som flytter inn i en region uten universitetstilknyt-
ning, flytter videre i løpet av noen år. Det gjelder i det lange løp 55-75% av alle
nyinnflyttere med høy utdanning, avhengig av regiontype, og gjennomsnittlig
botid er i underkant av tre år. Et mindretall av alle nyinnflyttere blir altså bosatt
i høgskoleregionene på varig basis. Men det er flere enn i regionene uten høg-
skoler. I hvilken grad skyldes dette at de er blitt utdannet i boregionene? Dette
varierer, og som for lokalrekrutteringen betyr det klart mer for kvinner enn for
menn. En egenskap ved høgskolenes evne som regionalpolitisk virkemiddel
er at de har hatt en større stabiliserende virkning for kvinner enn for menn.
Trolig har høgskolene bidratt til at kjønnsforskjellene i bosettingsmønsteret
er blitt mindre det siste tiåret.

Det siste spørsmålet gjelder sumvirkningen for bosettingen blant de
høyutdannede i regionene. Her har vi dekomponert voksenbefolkningen etter
om de er hjemmeutdannet eller borteutdannet, og splittet hver av gruppene
opp etter om de ble rekruttert gjennom oppvekst eller gjennom nyinnflytting.
Bidrag til tap og gevinst er sammenlignet regiontypene imellom.

Når alle de tre øvrige momentene (rekruttering til utdanning, fraflytting
og nyinnflytting) gir positive bidrag for høgskoleregionene, sammenlignet
med regioner uten universitet eller høgskoler, må naturligvis sumvirkningene
også bli positive. Det betyr ikke at alle regioner får befolkningsvekst over livs-
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løpet fra barn til voksen. Men der det er vekst, er denne større enn i tils-
varende regioner uten høgskole, og der det er tilbakegang er denne gjen-
nomgående mindre enn i de andre regionene.

Universitetene ligger i byer med en del sentralstedsfunksjoner som ikke
har noe å gjøre med utdanning i seg selv. Begrepet «sentralitet» inneholder
mange andre sentralstedsfunksjoner enn universitetene. På bakgrunn av en
separat analyse av noen andre demografiske faktorer (aldersskjevheter m.m.),
er det tydelig at de mest sentrale regionene uten universiteter er mer annerle-
des enn den ene forskjellen alene skulle tilsi. Både høgskoleregioner og
regioner uten utdanningsinstitusjon på det mest sentrale nivået er
demografisk langt mer sammenlignbare med karakteristika for tilsvarende
regioner på lavere sentralitetsnivå. Dette momentet må trekkes med også når
vi sammenligner høgskoleregioner mot hverandre. Når visse høgskolere-
gioner kommer ut med en gunstigere befolkningsutvikling enn andre, vil det
ofte skyldes andre forhold enn høgskolelokaliseringen. Når vi i analysene
kommer fram til at det i visse regioner - gjerne de mest sentrale eller regioner
med fylkesadministrasjon - er folk som har tatt utdanning borte, og kanskje
spesielt nyinnflyttere, som i sterkest grad har bidratt til en mer positiv
utvikling, da er dette indikator på at slike andre typer faktorer kan ha spilt inn.
Men det må ikke være slik. Det kan også være at høgskolen direkte har ført
til at mange nyinnflyttere med utdanning utenfra har kommet til og blitt
boende.

1S angir sentralitetskode, ad angir at regionen inneholder en fylkeshovedstad mens u.a. angir
at den ikke gjør det. Se omtalen av den firedelte regionklassifiseringen i kapittel 1

Tabell 9.15 og 9.16 viser befolkningseffektene i høgskoleregionene ved
slutten av aldersfasen 15-35 år for menn og kvinner. I første kolonne angis

Tabell 9.15: som tok høyere utdanning innen de var 35 år. Årskull født 1960-62, menn 1

MENN Andel unge i
regionen som

tok høyere
utdanning i alt

Utdannet i
regionen,

lokal ungdom

Utdannet i
regionen,

nyinnflyttere

Utdannet
andre steder,

lokal ungdom

Utdannet
andre steder,
nyinnflyttere

Univ.regioner 150 65 49 16 20

Høgsk.reg ialt 86 15 7 35 29

Hsk.2, S3, ad 130 28 15 38 49

Hsk.2, S2, ad 79 14 6 36 23

Hsk.3, S3, ad 117 8 4 41 64

Hsk.3, S2, ad 83 13 5 33 32

Hsk 2, S3. u.a 106 16 11 29 50

Hsk 2, S2, u.a 69 16 6 29 18

Hsk.3, S3, u.a 102 2 2 48 50

Hsk.3, S2, u.a 66 4 1 39 22

Uten hsk., S3 75 0 0 40 35

Uten hsk, S2 62 0 0 37 25

Uten hsk, S0. 51 0 0 34 17
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vekst og tilbakegang i gruppen av høyt utdannede, målt i forhold til hvor
mange ungdommer som tok høyere utdanning i de ulike regionene. Siden alle
tall er målt pr. 100 ungdommer på 15-årstrinnet som senere tok høyere utdan-
ning, har regioner med tall over 100 i første kolonne hatt vekst og regioner
med tall under 100 tilbakegang.

De høyt utdannede som vi finner i regionene på 35-årstrinnet, i første kol-
onne, er i de fire øvrige fordelt etter om utdanningen er tatt lokalt, og om de
tilhører gruppen som vokste opp i regionen (lokal ungdom), eller om de er
nyinnflyttere som er blitt boende. Over halvparten av alle nyinnflytterne i de
fleste regioner hadde flyttet videre innen fylte 35 år. Tallene gjelder imidlertid
bare nyinnflyttere som er blitt boende, og som på den måten gir varige bidrag
til befolkningsutviklingen for de høyt utdannede i generasjonsperspektivet fra
barn til voksen.

1S angir sentralitetskode, ad angir at regionen inneholder en fylkeshovedstad mens u.a. angir
at den ikke gjør det. Se omtalen av den firedelte regionklassifiseringen i kapittel 1

De høgskoleregioner som har fått sterk vekst, er på begge skolenivå de
med et fylkessenter og beliggende i de mest sentrale områdene. I regioner
med høgskoler er Veksten er sterkere for skoler på nivå 2 enn på nivå 3. Dette
er imidlertid ikke typisk for de øvrige regionene. For kvinner er tilbakegangen
i alle andre typer av regioner med høgskoler på nivå 3 mindre enn i regioner
på skolenivå 2. For menn gjelder dette også fylkessentra i mellomsentrale
strøk. For regioner uten fylkesadministrasjon er utviklingen litt mer positiv
der skolene er på nivå 2. Bak de regionale kjønnsvariasjonene peker ten-
densen i retning av at kvinner i større grad er lokalt utdannet, det gjelder både
for lokalt oppvokste og innflyttere, mens vi blant mennene i større grad finner

Tabell 9.16: Andel med høyere utdanning bosatt i regionen på 35-årstrinnet, pr.100 som vok-
ste opp i regionen og tok høyere utdanning innen de var 35 år. Årskull født 1960-62, kvinner 1

KVINNER Andel unge i
regionen som

tok høyere
utdanning i alt

Utdannet i
regionen,

lokal ungdom

Utdannet i
regionen,

nyinnflyttere

Utdannet
andre steder,

lokal ungdom

Utdannet
andre steder,
nyinnflyttere

Univ.regioner 147 62 49 17 19

Høgsk.reg ialt 90 19 11 32 28

Hsk.2, S3, ad 131 35 24 31 41

Hsk.2, S2, ad 84 22 11 30 21

Hsk.3, S3, ad 105 13 7 40 45

Hsk.3, S2, ad 88 5 8 38 37

Hsk 2, S3, u.a 87 4 4 38 41

Hsk 2, S2, u.a 75 18 10 29 18

Hsk.3, S3, u.a 91 1 2 43 45

Hsk.3, S2, u.a 78 7 5 37 29

Uten hsk., S3 77 0 0 39 38

Uten hsk, S2 66 0 0 36 30

Uten hsk, S0. 53 0 0 33 20
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personer som har tatt utdanning andre steder. De lokale guttene som har tatt
utdanning borte dominerer sterkest, i forhold til tilsvarende bidrag til befolkn-
ingsutvikling fra lokale jenter. Denne typiske kjønnsforskjellen kan verifiseres
ved å ta differanser mellom linjene på samme plass i tabellene.

I motsetning til det lite entydige bildet av utviklingen målt etter skolenivå,
sorterer sentralitet regionene i klare grupper. For menn har alle de mest sen-
trale regionene vekst, selv om den er liten for regionene uten fylkesadminis-
trasjon. For kvinner er det bare de mest sentrale fylkessentra som har vekst i
tallet på personer med høy utdanning. For alle kombinasjoner av skolenivå,
fylkessenterrolle og kjønn er befolkningsendringen gjennom 20-årsfasen etter
sentralitet svært forskjellig. Sammenlignet med regioner uten høgskole, både
på det mest sentrale og det mellomsentrale nivået, har imidlertid alle 8 typer
av høgskoleregioner for begge kjønn et klart lavere flyttetap.

Høgskoleregionene har i sum hatt en viss flyttelekkasje av folk som tar
høyere utdanning. I løpet av aldersfasen 15-35 år har regionene til sammen
avgitt 14% menn og 10% kvinner av den gruppen som har tatt høy utdanning.
Innen gruppen med utdanning opp til og med videregående skole har region-
ene en liten flyttegevinst, en drøy prosent for begge kjønn. For regioner uten
høgskoler er flyttetapet av høyt utdannede langt større, i størrelsesorden hhv.
25%, 35% og nesten 50% for de mest sentrale, de mellomsentrale og de perifert
beliggende regionene i gjennomsnitt. Av personer uten høyere utdanning
taper disse regionene i sum omtrent 12%. Forskjellen i tap av høyt utdannede
mellom regioner med og uten høgskole er altså langt større enn tilsvarende
forskjell i utviklingen for personer uten høyere utdanning. Mye av denne for-
skjellen kan tilskrives eksistensen av høgskolene.

Likevel vinner universitetsregionene høyt utdannede på bekostning både
av høgskoleregionene og de øvrige. Gevinsten er stor, resultatet er blitt 50 %
flere menn og 47 % flere kvinner enn det vokste opp barn i universitetsregion-
ene som har tatt høyere utdanning. Høgskoleregionene kan neppe ta mål av
seg til å konkurrere med universitetsregionene. For senere årskull (født
omkring 1970), er det en bedring i lokalrekrutteringen, men ingen særlig
endring i rekrutteringen av nyinnflytterne å spore. Vi bør imidlertid vente med
å trekke endelige konklusjoner om det siste før vi kan følge flere årskull fram
mot 35-årstrinnet. Blant de yngre er det fortsatt mange personer under utdan-
ning og flytteprosessene fram mot yrkes- og familieetablering er langt fra gjen-
nomført.

Status på 35-årstrinnet er at en tredel av kvinnene og en firedel av men-
nene bosatt i høgskoleregionene har tatt utdanningen i den regionen de bor.
Av disse er omtrent dobbelt så mange rekruttert lokalt som gjennom nyinnflyt-
ting. Blant de som har tatt utdanning andre steder er det jevnere fordelt, 55%
har for begge kjønn vokst opp lokalt. I høgskoleregionene er bidraget fra dem
som har tatt utdanning andre steder langt høyere enn i universitetsregionene.
I universitetsregionene er imidlertid lokalutdanningen meget stor. For begge
kjønn er det utdannet 10-15 % flere enn nivået på barnekullene som tok høyere
utdanning. Med en slik søkning til de store universitetsregionene sier det seg
selv at høgskoleregionene møter en meget stor konkurranse. Nær 50% av alle
høyutdannede i landet er som voksne bosatt i universitetsregionene.
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I mange av høgskoleregionene uten fylkessenter er bidraget av høyt
utdannede som ikke har tatt utdanningen i regionen, lavere enn for regionene
uten høgskoler. Men det er neppe realistisk å tro at alle som har tatt utdanning
i regionen, ikke ville ha bodd der om høgskolen ikke lå der. Noen vil nok alltid
ha andre grunner enn akkurat høgskolen for å flytte inn.

Fylkessenterfunksjonen har sterk påvirkning på omfanget av vekst og til-
bakegang i høgskoleregionene. På samme måte som for sentralitet finnes det
ikke noen unntakskombinasjon: for alle par av regioner etter skolenivå og sen-
tralitet er det enten klart større vekst eller klart mindre tilbakegang for alle
fylkessenterregionene i forhold til de respektive regionene uten slike funk-
sjoner.

Kan lokal utdanning eller oppvekst gi bidrag til å forstå betydningen av sen-
tralitet og fylkesadministrasjon?
Den dominerende faktoren bak den entydig sterkere veksten i de mest sen-
trale regionene, er høyere rekruttering av nyinnflyttere med høy utdanning
tatt andre steder. Det er i hovedsak ikke høgskolelokaliseringen i seg selv
som fører til at de mest sentrale regionene får best befolkningsutvikling. For
menn forklarer dette hele forskjellen, og for kvinner faktisk mer enn hele for-
skjellen, for alle kombinasjoner av regioner unntatt de fylkesadministrative
høgskoleregionene på nivå 2, hvor forskjellene mellom sentralitet er spesielt
store. For disse bidrar høyere rekruttering gjennom lokalutdanning av nyinn-
flyttere til omtrent halvparten av merveksten, de andre nyinnflytterne står for
resten.

I de øvrige regionene, og spesielt for kvinner i høgskoleregioner uten
fylkesadministrasjon, kommer bidraget fra begge de lokalutdannede grup-
pene ut til fordel for regioner på mellomsentralt nivå. For menn gjelder det
samme tydeligst for høgskoleregioner på skolenivå 3. Men ikke i noen av til-
fellene er dette nok til å gi høyere vekst i de mellomsentrale regionene i sum,
siden bidraget fra nyinnflytterne med utdanning utenfra dominerer så sterkt i
alle regiontyper. Også bidragene fra den delen av lokalungdommen som har
tatt utdanning andre steder, gir impuls til sterkere vekst i de mest sentrale
regionene, men sammenlignet med det nyinnflytterne tilfører av mervekst,
betyr det nokså lite i alle regiontyper.

Betydningen av fylkessenterrollen alene kan studeres ved å sammenligne
par av regioner på samme høgskolenivå og med lik sentralitet. Det viser seg
da at det ikke peker seg ut like entydige forklaringer som for de to andre vari-
ablene på hvorfor fylkesadministrasjonsrollen gir bedre befolkningsvekst.
Spesielt er det en viss forskjell mellom kjønn med hensyn til hva som skaper
merveksten. Som før skiller de mest sentrale høgskoleregionene på skolenivå
2 seg ut, med høyest bidrag fra de lokalt utdannede, både lokalt oppvokste og
nyinnflyttere. Her tilfører ikke folk utdannet andre steder noe bidrag til bedre
befolkningsutvikling til fylkessentrene enn til de øvrige regionene. For menn
i de andre typene av regioner (høgskoleregioner på nivå 3 og 2 i mellomsen-
trale strøk) bidrar nyinnflyttere med høy utdanning utenfra mye til at fylkes-
sentrene kommer bedre ut enn de andre. For kvinner er det ingen av fak-
torene som peker seg ut med spesielt store bidrag.Ellers bidrar alle faktorene
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med omtrent like mye hver til at fylkessentrene i det lange løp har fått bedre
befolkningsutvikling, enn de andre høgskoleregionene.

Kun en komponent gir bidrag som i halvparten av regiontypene går mot
hovedtrenden, altså som i større grad styrker regionene uten fylkesadminis-
trasjon. Dette er lokalt oppvokste som har kommet tilbake etter å ha tatt utdan-
ning andre steder. Effektene er imidlertid ikke store nok til å påvirke sluttre-
sultatet i noen av regionkombinasjonene.

Konklusjonen blir at når både høy sentralitet og fylkessenterfunksjon i
sum resulterer i bedre befolkningsutvikling blant folk med høy utdanning,
skyldes det ikke at det ikke finnes krefter som virker i mot. Spesielt bidrar lok-
aliseringen av høgskolesystemet, gjennom effekter knyttet til gruppene som
utdannes lokalt, til å svekke sentraliseringen. Nyinnflytterne med utdanning
utenfra foretrekker imidlertid de mest sentrale regionene, og dette viser seg å
bli den mest dominerende faktoren. Dette skyldes antakelig faktorer som høg-
skolelokaliseringene ikke har påvirket. Lokal ungdom som har tatt utdanning
ute, bidrar videre til en bedre utvikling utenfor enn i høgskoleregionene med
fylkessenter. Dette er ikke et åpenbart resultat.

5  Konklusjoner

Høgskolene har betydning for regionene og regional utvikling på flere måter:
Regionaløkonomiske effekter knyttet til etterspørselen av varer og tjenes-

ter fra høgskolene, deres ansatte og studenter, og som for enkelte typer varer
og tjenester og regioner må sies å være betydelig.

Høgskolene har bidratt til formell kompetanseheving innen alle næringer
og regioner, men bidraget har vært klart størst innen offentlig og privat ser-
vice og i høgskoleregionene selv, og langt svakere for de vareproduserende
næringene og utenfor høgskoleregionene. Det er også store variasjoner mel-
lom høgskolene i andelen av kandidatene som tar jobb i utdanningsregionen.

Universiteter og høgskoler har også andre viktige funksjoner som
knutepunkt for kunnskapsformidling av betydning for vekst- og fornyels-
esevnen i regionalt arbeidsliv. Kompetansemiljøene har betydning for
kunnskapsdeling mellom næringsliv og høgskole/ universitet og for nyskap-
ing når det gjelder produkter, markeder og bedrifter.

Høgskolene har bidratt til at flere tar utdanning i egen oppvekstregion
eller landsdel, og på den måten bidratt til å sikre regioner tilgang på formell
kompetanse og høgskolekandidater med regional forankring.

Samlet har disse forholdene bidratt til å styrke befolknings- og næringsut-
viklingen i regionene, selv om analysen viser til betydelige variasjoner i høg-
skolenes effekter og betydninger i sitt nærområde, samt deres eksterne
kompetanseeffekter gjennom «leveranser» av høgskolekandidater til lokalt
arbeidsliv.

Høgskolekompetansen er sterkt konsentrert til universitets- og høgskole-
gionene, og hovedtrekkene her videreføres selv om man i perioden 1987-97
har hatt en mindre regional omfordeling til fordel for høgskoleregionene.
Etableringen av høgskolene, deres aktiviteter og eksterne effekter har styrket
en prosess i retning av en desentralisert konsentrasjon av den formelle
kompetanseoppbyggingen til regionsentra i fylker og landsdeler i hele landet.
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Dette har på den ene siden gjort regionene i ulike deler av landet mer robuste
i forhold til egen næringsutvikling og opprettholdelse av folketallet. Region-
ene har imidlertid blitt sterkere integrert i mobilitetsstrømmene i nasjonale
arbeidsmarkeder. I perioder med ujevn regional næringsvekst vil dette kunne
gi ubalanser mellom regioner og landsdeler.

Utbyggingen av høgskoler ble av mange politikere sett på som et viktig
distriktspolitisk virkemiddel omkring 1970. Denne analysen har vist at selv om
det er regionale variasjoner har høgskolene i betydelig grad oppfylt forhåpnin-
gene man hadde til reformen. Analysene i kapittel fire viser at lokaliseringen
av høgskolene har bidratt til en regional utjevning i rekrutteringen til høyere
utdanning. Det gjelder også for ungdom vokst opp i perifere strøk. Fraflyttin-
gen blant personer med høyere utdanning er lavere i høgskoleregionene. For
kvinner er effektene ekstra positive. De bosettingsmessige målene som
implisitt var en del av de politiske forhåpninger omkring 1970 må derfor sies
å være oppfylt.

I rapporten har det vært lagt vekt på regionale effekter av høgskoler i form
av økonomi, kompetanseheving og bosetting. Det er viktig å peke på at høg-
skoler også fyller andre funksjoner. Det er av stor betydning å utvikle sam-
funnsservice, kultur og lokal identitet for å sikre bosetting og regional betyd-
ning. Det er en viktig oppgave for høgskolene å bidra til dette gjennom under-
visning, forskning og formidling av kunnskap. Analyse av universitetets- og
høgskolemiljøet i Tromsø viser dette tydelig, samt hvordan institusjonen her
har bidratt til styrking av regional identitet. Nye tanker om regional innovas-
jon glir nå sammen med en fornyet landsdelspatriotisme i Nord-Norge (Arbo
1999), og som interessant nok har med en regional identitet å gjøre som de
høyere lærestedene selv har vært med på å forme.

Et tilbakevendende spørsmål knyttet til organiseringen av høgere utdan-
ning i Norge er sentralisering kontra regional fordeling av ressursene innen
universitets- og høgskolesektoren. En slik avveining må ta i betraktning en
rekke spørsmål som ikke har vært omfattet av denne analysen, som f.eks.
studiekvalitet. Flere relevante spørsmål som kan imidlertid belyses ved de
utførte analyser. Vil en ytterligere desentralisering av høgskolene, hvor f.eks.
en økt ressursandel tilføres høgskoleavdelingene (nivå 3), bidra til å stabilis-
ere bosettingen på et lavere geografisk nivå enn dagens struktur? Vil dette i så
fall lette rekrutteringen av høyt utdannet personell til arbeids- og næringsliv i
disse regionene? Eller er det slik at dagens struktur er den som best kan
ivareta kravet om tilgang på høyt kvalifisert personell i alle deler av landet? Ut
fra våre analyser er det intet som tyder på at en ytterligere desentralisering av
høgskolene på avdelingsnivå er veien å gå. Å satse på etablerte høgskoler
(nivå 2) vil bedre mulighetene de enkelte regionene har til nyskaping og
næringsutvikling.
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Vedlegg 10 

Paradigmeskiftet i utdanningssektoren; hvorfor, 
hvordan og når vil det innvirke på organisering og drift 

av utdanningsinstitusjonene?
Skrevet for Mjøs utvalget mars 2000

1. amanuensis Eirik Lindberg, Høgskolen i Telemark, avd. for teknologiske fag.

Sammendrag
Eirik Lindberg og hans kollegers arbeid tar sikte på å utarbeide en konseptuell
pedagogisk plattform, en pedagogisk filosofi, som skal bestå av en familie av
modeller, hvor moderne telekommunikasjonsteknologi (audio, video, toveis
lyd og bilde, multimedia, Internett og WWW kommunikasjon) brukes for å til-
rettelegger for fleksibel læring på distanse. Fokus har fram til nå vært satt på
etter og videreutdanning med bruk av arbeidsplassen som læringsarena. I
denne artikkelen forsøkes det beskrevet de forandringene de forskjellige
aktørene som er involvert i utdanning og opplæring vil oppleve når ny
teknologi og globalisering får gjennomslag i denne sektoren av samfunnslivet.

Nøkkelord
Fleksibel læring, fjernlæring, fjernundervisning, pedagogiske modeller, para-
digme skifte.

Om forfatteren
1. amanuensis Eirik Lindberg ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknol-
ogiske fag, er utdannet sivilingeniør og har lang erfaring som pedagog. Han
har undervist i forskjellige ingeniørfag med hovedvekt på IKT. Han har også
erfaring fra administrasjon og ledelse som avdelingsleder og instituttleder,
ved siden av at han har vært representert i forskjellige utvalg og styrer. Han
har gjennom hele av sitt pedagogiske vært nært samarbeidende med industri
og næringsliv. Ved siden av sitt arbeid som læringsforsker ved Høgskolen i
Telemark i bedrifts og EU finansierte prosjekter, er han deltidsansatt i IT
Fornebu Knowation as, også som forsker. Siden 1994 har han arbeidet innen
området  telepedagogikk gjennom forskningsprosjektet GEMOS. Med aksjon-
sforskning som metode utvikles og prøves metoder og teknikker for fleksibel
læring på distanse og også metoder og teknikker for undervisning som mulig-
gjør dette. Lindberg er koordinator for et Leonardo pilot prosjekt hvor slike
metoder og teknikker er sentrale i utviklingen av et alleuropeisk Master of
Engineering Practice program. Mer informasjon om dette og om Lindbergs
arbeid kan finnes via referansene som er gitt til slutt i denne artikkelen. Denne
artikkelen er en sammenstilling av innholdet i flere av hans andre artikler.
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1  Introduksjon

Beskrivelsen av paradigmeskiftet som nå foregår i alt som har med læring og
utdanning å gjøre er beskrevet i en tidligere artikkel. Vi er i en tidlig fase, men
nye aktører som ser mulighetene, både for forretning og for bedrede
læringsmiljøer, kommer til hver uke. I den nevnte artikkelen stilles
spørsmålet: Er det behov for en ny pedagogikk - for telepedagogikk? Svaret
som gis er et entydig ja. Det er ikke tilstrekkelig å 'automatisere det gamle'.
Det vil  ikke kunne utløse potensialet som er iboende den nye teknologien for
bedrede, mer effektive og mer givende læringsopplevelser.

Paradigmeskiftet vil innvirke på andre sider av utdanning også, ikke bare
pedagogikken og didaktikken. Måten vi organiserer utdanning på, måten vi
forholder oss til de forskjellige aktørene (elevene/studentene og lærerne),
måten vi forholder oss til andre utdanningsinstitusjoner og måten vi forholder
oss til finansørene av utdanning, vil måtte forandre seg som et resultat av par-
adigmeskiftet. Hvor troverdig kan slike beskrivelser bli? Hvilken grad av real-
isme er det mulig å få ut av framtidsforskning og forskning i trender? Er det
bare gjetninger? Er det kun filosofiske betraktninger? Arbeidet med denne og
andre artikler som omhandler dette temaet har baserer seg på erfaring fra
utdanningsinstitusjoner formidlet gjennom samtaler, på studier av trender hva
gjelder teknologiens utvikling og av hva aktørene på denne arenaen er opptatt
av i forbindelse med verktøy og programmer for læring. Videre baseres det på
en dybtgående kunnskap om teknologien og på praktisk arbeid med bruk av
teknologien til læring og undervisning. Foreløpige resultater fra et kartleg-
gingsarbeid av aktiviteter i europeiske høyere utdanningsinstitusjoner er også
med å danne

Hva er et paradigmeskifte? «Et paradigmeskifte innebærer at det etableres
en ny overordnet modell for tanke og handling......En endring av selve verdi-
grunnlaget som danner basis for handlingen - mao. endring av holdninger». La
oss nå se på dette paradigmeskiftet og hva det kan innebære. Med undervisn-
ing forstås i det videre 'tilrettelegging for læring' - i alle henseende. Den videre
beskrivelsen er hentet fra en av Lindbergs tidligere artikler.

2  Paradigmeskiftet i utdanningssektoren

Den tradisjonelle måten å undervise på: i klasserom hvor alle elevene/studen-
tene er samlet i det samme rommet, på samme tid, borte fra deres vanlige
bosted - denne måten å undervise på er satt under stort press for å forandres.

Dette presset utøves av teknologi leverandørene og av elevenes/student-
enes oppfattelse av det iboende potensialet den nye teknologien har som verk-
tøy får å gjøre læringsarbeidet lettere. Presset er stort og en stor del av
befolkningen, industrien og politikerne har store forventninger til hva den nye
'læringsteknologien' kan gi av muligheter og til hvordan den kan skape foran-
dringer i samfunnet. Dette paradigmeskiftet innebærer:

'En overgang fra en kjent  offentlig og synkron måte å undervise på. Med
dette menes at  alle elevene og underviseren er tilstede i det same rommet
hvor de snakker med/til hverandre. Overgangen er til en måte hvor det
kreves at undervisningen  individualiseres og gjøres asynkron. Dette mulig-



NOU 2000: 14
Vedlegg 10 Frihet med ansvar 827
gjøres ved bruk av ny teknologi - og ikke ved bruk av nye og flere undervisere.
Individualisert er ikke ment bokstavelig, grupper av lærende kan oppfattes
som individer i denne sammenhengen. At undervisningen gjøres asynkron
betyr at elever og undervisere ikke bør være tilstede samtidig, hverken på
samme tidspunkt eller i det samme fysiske rommet. Dette vil føre til at under-
viserrollen vil forandre seg. Fra å være en 'fagspesialist' - den tilgjengelige
med mest fagkunnskap - til å være en faglig veileder, og en organisator og ped-
agogisk veileder i forhold til elevens læringsarbeid.'

Sitatet ovenfor - fritt oversatt - og figuren nedenfor er hentet fra den nevnte
artikkelen. Figuren visualiserer paradigmeskiftet.

Figur 10.1 Paradigme skiftet

Ved å analysere konsekvensene av dette paradigmeskiftet finner en at i
alle henseender er disse ganske dramatiske. Ressursbehovet for å foreta de
nødvendige endringene er stort, svært stort. Kompetansen, systemene og
resursene som skal til for å 'vedlikeholde og drive' det nye systemet er svært
forskjellige fra de vi disponerer i dag - spesielt dersom vi tenker tradisjonelt og
i forhold til kjente systemer og teknologier for administrasjon, drift og vedlike-
hold av utdanningsinstitusjoner.

3  Hva er konsekvensene?

La oss betrakte et scenario, som om mulig kan eksemplifisere 'det nye syste-
met', i den hensikt å besvare spørsmålet. La oss se det fra forskjellige synsvin-
kler, nemlig disse:
– hver enkelt student og gruppen av studenter
– det vitenskaplige personalet, som undervisere og som forskere
– 'eierne' og administrasjonen på hver enkelt høgskole/universitet (de som

organiserer og administrerer: studenter, vitenskaplig personell, annet per-
sonell, studie programmer og de enkelte kurs, bygninger og andre fasil-
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iteter)

Nedenfor følger først en kort diskusjon for hver av disse. Senere i dokumentet
beskrives konsekvensene i større detalj, blant annet hva som antas nødvendig
for å få et tilfredsstillende resultat og eksisterende metoder og teknikker.

4  Hver enkelt students syn

I denne dimensjonen er det nødvendig å vurdere;  hvem vil være de framtidige
studentene?.Er det bare de unge som vokser opp og gjennomgår de forskjel-
lige obligatoriske skoleslag for opptak på universitet og høgskole, eller vil  livs-
lang læring og  det kunnskapsbaserte samfunnet virkelig gi mening og få den
praktiske konsekvens at det etableres et nytt utdanningsmarked? Vil ny kom-
munikasjons og læringsteknologi være med på å muliggjøre dette? Svaret er
nok allerede gitt. Hvis de statistiske trendene vi ser i dag ekstrapoleres, vil en
stor del av lærende i høyere utdanning være voksne mennesker, ikke kun ung-
dommer, - i en ikke alt for fjern framtid. De vil studere i kombinasjon med
inntektsgivende arbeid. Mange vil ha en avsluttet utdanning bak seg - eller en
påbegynt utdanning som dreies i en annen retning en opprinnelig planlagt.
Skal disse gruppene studere sammen? Da blir det nødvendig for pedagogene
å ha en dyp forståelse av forskjellene i tilnærming til læring for en ung første-
gangsstudent og en voksen deltidsstudent. De to kategoriene har forskjellig
behov for tilrettelegging og forskjellige forutsetninger for å utføre læringsar-
beidet.

Hvordan studerer denne framtidsstudenten? Hvordan er utdanningspro-
grammet komponert - når det betraktes ved avsluttet utdanning - om den noen
gang avsluttes? Studentene vil velge lærested og komponenter og kurs til sin
utdanning ut i fra et konglomerat av kriterier. Kriteriene vil være slike som er
ikke-eksisterende i det tradisjonelle utdanningssystemet. Studentene vil
melde seg til et lærested, men selv delta aktivt i komposisjonen av utdannin-
gen sin - ved å velge kurs og opphold ved forskjellige læresteder - innenlands
og utenlands. Det vil bli forventet at mange av kursene er mulig å gjennomgå
uten å være tilstede på lærestedet hele tiden. Han eller hun vil forvente å
bringe med seg penger til å betale for undervisningstjenestene til det enkelte
lærested. På den måten vil studentens oppfattelse av seg selv som 'kunde' til
lærestedet være med på å stille krav til kvalitet på tjenestene han eller hun
kjøper. Det vil være viktig for disse studentene å ha tiltro til at det utdanning-
sprogram eller kurs de tilbys vil gjøre det mulig for dem å nå sitt iboende
læringspotensial på en effektiv måte. Læringspotensial og læringseffektivitet
er i denne sammenhengen termer relatert til enkeltindividet og vil ikke kunne
'defineres' av lærestedet - slik vi er kjent med i de tradisjonelle undervisn-
ingsinstitusjonene med normert studietid og klart definerte studieprogram-
mer. De som kan levere tilfredsstillende opplegg og kvalitet, vil være de som
får flest studenter. Det gjenstår selvfølgelig å definere hva kvalitet er i denne
sammenhengen, men den diskusjonen må føres et annet sted. Håndteringen
av de lærende i denne formen for utdanning stiller store krav til pedagogene,
fagspesialistene og de som skal organisere og tilrettelegge utdanningen.
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5  Gruppen av studenter sitt syn

Det er mange forskere som argumenterer for at  læring er både en individuell
og sosial prosess - og det er ikke vanskelig å være enig i det. Det individuelle
aspektet er det ikke vanskelig å ane hvordan kan realiseres ved hjelp av den
nye teknologien. Det kan imidlertid være noe mer brysomt med  nettbaserte
gruppe prosesser, og mange av de som eksperimenterer med dette støter på
vanskeligheter i denne dimensjonen av undervisningen. Å tilrettelegge for en
tilfredsstillende  sosial kontekst for læring il være den en stor utfordring for de
som utvikler og tilpasser nett baserte opplæringsprogrammer. I en innledende
fase i utviklingen - den vi er inne i nå - vil ikke det ikke gjøres stort nummer av
denne diskusjonen. Dette er fordi det er en spesiell gruppe studenter som til-
trekkes av de første av de nett baserte tilbudene. De er spesielle i sin tilnærm-
ing til læring - de evner å lære uten å være i den sosiale konteksten og de har
større kompetanse om kommunikasjonsteknologien enn de fleste. Et kjen-
netegn er også at de ofte ' lærer om teknologien med teknologien' - noe som
selvfølgelig gjør det lettere å lykkes.

Det vil imidlertid være slik at når de store massene skal benytte seg av
nettbaserte tilbud, i alle forskjellige fagområder, da vil det være nødvendig å
kunne tilrettelegge for ' samfunn av lærende' som oppholder seg i avstand fra
hverandre og som kommuniserer synkront og asynkront ved hjelp av forskjel-
lig typer kommunikasjonsteknologi. Dette er beskrevet i mer detalj i noen av
referansene.

6  Hva med undervisningspersonalet?

Med undervisning skal det i denne sammenhengen forståes  tilrettelegging for
læring.Den  individualiserte formen for undervisning krever en helt annen
grad av tilrettelegging enn det tradisjonelle. I kombinasjon med at denne
undervisningen i tillegg skal være nettbasert, dvs.  individualisertog asynkron,
krever økende grad av dokumentasjon og tilstedeværelse. Dette utfordrer
pedagogene i mange henseende.

Det er nødvendig å beskrive en ny pedagogisk metode for den nye tiden -
en pedagogisk modell - som er forskjellig fra den tradisjonelle 'klasserommod-
ellen'. Det er tendenser til å tro at det er nok flytte hva man har til et nytt
medium. Dette er på ingen måter tilstrekkelig og vil  ikke kunne utløse teknol-
ogiens  iboende potensial for bidra til bedret læring. Det er nødvendig å
beskrive en pedagogisk modell som er mer  sentrert om den lærende og som
tar i bruk den nye teknologien på hensiktsmessig måte. Denne modellen vil
innebære en  faktorisering av underviserrollen. Disse tingene sammen vil
kunne fokusere, på studentnes vegne, mot  oppnåelse av læringsmål og mot en
spesialisering i de forskjellige faktorene i underviserrollen; fagspesialist,
organisator og pedagogisk tilrettelegger og veileder. Undervisningsansvaret
blir fordelt mellom deltagerne i et team og ikke lenger tillagt en enkelt person.
Å utvikle gode nettbaserte undervisningstilbud er vanskelig og krever stor
innsats og investering. Det er på ingen måte snakk om å  automatisere det
gamle.
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Studenter som selv komponerer sin utdanning, som velger kurs og pro-
grammer fra forskjellige læresteder, som ikke er tilstede på lærestedet, disse
studentene krever oppfølging på en annen måte enn det vi vant med i de tradis-
jonelle systemene. Vi er vant med å følge studenten gjennom en  lineær pro-
gresjonav fag og kurs - og evaluerer studentens oppnåelse av læringsmål på
den samme måten. Denne lineære formen vil ikke være tilstrekkelig i den nye
tiden. Sentrering om den lærende vil også medføre at progresjon i kurs og
utdanningsprogrammer defineres ved hjelp av  oppnåelse av læringsmål, byg-
get inn i hvert enkelt kurs på en slik måte at ved avslutning av kurset er opp-
nåelsen av læringsmålene allerede evaluert - og sikret. Konsekvensen av dette
er en  ulineær progresjon. Noe som rokker ved de tradisjonelle måtene å orga-
nisere utdanning (studieprogrammer, studenter, undervisere, ressurser) på,
som har basis i organisering av kurs og progresjon gjennom kurs. Dette er
beskrevet i mer detalj i en av referansene.

Å tilby nettbasert utdanning vil være svært krevende, enten man gjør det
bra eller dårlig. Fordi kommunikasjonsteknologien gjør det mulig å nå studi-
estedene på tvers av geografiske grenser og tidssoner vil det være 'marked-
skrefter' som er med å bestemme om en institusjon gjør det godt eller dårlig.
For alle vil det oppleves et krav om å være tilstede  overalt og altid, og et krav
om  hurtig tilpassning. Slike krav kaller på kløkt og innsats for å kunne til-
fredsstille - også som underviser.

7  Forskerens perspektiv

Dagens undervisningsinstitusjoner er et speilbilde av utdanningspro-
grammene, som igjen reflekterer en lineær progresjon gjennom et sett med
kurs. Dette har ført til at de fleste dekker et spekter av fagområder og med
små fagenheter. For mange institusjoner oppleves at de enkelte fagenhetenes
størrelse er 'sub kritiske' og det påvirker selvsagt akademiske resultater og
akademisk substans på en liknende måte.

Den nye tiden gir muligheter for et grenseløst akademisk fellesskap. Med
dette menes at faglige nettverk kan vedlikeholdes, og det kan etablerers nye,
med større letthet enn tidligere. Fagkolleger kan etablere  virtuelle institutter
og  virtuelle faggrupper - bare at de er ikke virtuelle - de er virkelige, men vir-
kelige uten fysisk samlokalisering. Denne grupperingen gjøres mulig ved å
benytte personlige nettverk og vilje til å dele og støtte akademiske og forret-
ningsmessige muligheter i hensikt å delta i et større marked, eller å bli sterk-
ere ved samarbeid med andre. Det etableres 'vinn vinn' konstellasjoner mel-
lom parter som normalt ikke konkurrerer eller som blir sterkere ved å stå sam-
men. Dette er former for  strategiske nettverk som er etablert med et akade-
misk og faglig utgangspunkt. Et globalt nedslagsfelt for virksomhetsområdet
gjøres lokalt tilgjengelig - ved hjelp av den nye kommunikasjonsteknologien.
Dette vil føre til mer spesialisering blant spesialistene og mer generalisering
blant de som ikke er spesialister - og i mange tilfeller vil det være nødvendig
med en omdefinering av roller for den siste kategorien. Det kan forventes at
akademisk personell blir organisert av, arbeider for og har lojalitet til på to for-
skjellige 'arbeidsgivere':
1. den institusjonen som ansetter dem og betaler (deler av) lønnen



NOU 2000: 14
Vedlegg 10 Frihet med ansvar 831
2. det faglige nettverket de er medlem av og som gir undervisning og organ-
iserer forskningen i fag feltet

En slik måte vil forandre hvordan forskere arbeider og underviser. Det vil
forandre hvordan vi etablerer og vedlikeholder og tar vare på våre faglige
relasjoner og nettverk - i hovedsak med andre utenfor (utenlands) for vår egen
institusjon.

8  Høgskolen og universitetet - som organisatorisk enhet

Igjen må vi ta utgangspunkt i bakgrunnen for den organisering som er - gjen-
nom studieprogrammer. Dette har ført til en organisering av studentene i
klasser med relasjoner til kurs og undervisningspersonell, i avdelinger med
relasjoner til studieprogrammer. Hva vil det ha å si dersom de en stor del av
studentene utfører læringsarbeidet nettbasert og ikke er tilstede på studieste-
det? Hva har det å si at det kommer studenter i enkeltkurs i som er hjemme-
hørende på andre universiteter og høgskoler? Eller gjennomgår et studiepro-
gram som organiseres og tilbys av et  virtuelt institutt? Hvem evaluerer studen-
tene og gir dem eksamenspapirer? Hvem akkrediterer studieprogrammer og
kurs? Administrasjonen eller det akademiske personalet, eller nettverket av
disse, - eller noen andre? Når den lineære strukturen på studieprogrammene
erstattes av en  ikke lineær struktur - hvilken innvirkning må det få på hvordan
vi organiserer studenter og akkreditering av kurs og programmer? Tiden er
ikke inne for å gi svar på det. Vi vet ikke hva vi har i vente - hvilke strukturer -
hvilket omfang, men vi må være forberedt på  store forandringer som krever
fleksibiliteti de organisatoriske systemene - for å overleve.

9  Hvilke krefter er i sving? Hvem gjør hva?

Det er mange aktiviteter i gang for å utnytte Internett og annen kommunikas-
jonsteknologi i undervisning og læring. Ved Høgskolen i Telemark er det
startet en undersøkelse for å finne ut om noen av omfanget av aktivitet i
Europa og Amerika innenfor dette feltet. Undersøkelsen omfatter til nå  alle-
høyere læresteder (colleges & universities) i  alle land  i Europa. Under-
søkelsen er påbegynt i Amerika. Resultatene er foreløpige, ettersom under-
søkelsen ikke er avsluttet og resultatene ferdigbehandlet. Detaljene vil bli pre-
sentert i en senere artikkel. Undersøkelsen er en forespørsel om lærestedets
deltakelse i:
– forskning innenfor området fleksibel læring
– har lærestedet tilbud om nettbaserte kurs
– har lærestedet tilbud om hele nettbaserte studieprogrammer
– deltar noen av lærestedets forskere i 'virtuelle institutter'
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Resultatene fra en slik undersøkelse kan brukes til å fortelle noen om tren-
der mer enn om eksakte forhold. For hver måned som går vil tallene ha foran-
dret seg. Det at det er såpass stor aktivitet forteller imidlertid at det er satt i
gang viktige prosesser og det er adskillige tusenvis av mennesker som
arbeider med å utvikle nye læringsformer og ny læringsteknologi. Med så stor
aktivitet vil flere av eksperimentene som gjøres bli kronet med hell, noe som
vil stille til rådighet ny teori og ny teknologi og også stimulere til større aktiv-
itet. Ettersom de enkelte læresteder har suksess med sine bestrebelser vil de
utvide sin aktivitet og derved forandre seg til å bli en av de nye aktørene i
utdanningsmarkedet - og ingen har råd til ikke å være med.

10  Hva inneholder den nye pedagogikken - en konseptuell pedagogisk 
modell for fleksibel læring og undervisning på distanse?

Hva innebær den nye pedagogikken som skal bidra til at de nye 'nett student-
ene' oppnår gode læringsresultater? Kreves det en ny pedagogikk, eller er en
tillempning av kjent pedagogisk teori og praksis tilstrekkelig? Det siste er nok
nærmest sannheten, men det vil kreve innovativ tenkning for å utløse teknol-
ogiens iboende potensiale som læringsteknologi - og ikke kun kommunikas-
jonsteknologi. Det blir viktig å skape refleksjon om pedagogikk og metode når
nettbaserte tilbud skal utvikles og tilbys. I GEMOS prosjektet ved Høgskolen
i Telemark har nettopp et å bidra til at andre pedagoger reflekterer over sin
virksomhet og tanke når de utvikler slike tilbud vært hovedmålsetting. Den
nedenstående figuren illustrerer det prinsipielle i tankegangen.

GEMOS Generic Educational MOdels and Structures for Open, Flexible,
Distance Learning and Continuing Education in Business and Industry

Tabell 10.1: Andelen av lærestedene som har de angitte aktivitetene. (Foreløpige resultater.
Undersøkelsen pågår. I denne er hvert enkelt land spesifisert)

Country Research &
Development

Single Courses Full Study Pro-
grams

Membership in
Virtual Institutes

Europa mer enn 70% mer enn 70% 8% 3%

Tidligere Øst 
Europa

23% 4% 0 0

USA 90% 90% 15% 10%

Canada mer enn 60% 60% 12% 5%

Mexico 30% 10% 3% 2%

Brazil 12% 2 1% 0

Chile 2% 1 0 0
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Figur 10.2 GEMOS modell prinsippet

En beskrivelse av en pedagogiske teori og praksis og strukturer for orga-
nisering av nettbasert læring og undervisning, er tenkt å lette transformering
av tradisjonelle til nye media - nye media som vil gi tilfredsstillende resultater
med den nye teknologien. Denne beskrivelsen er tenkt brukt for å få de peda-
gogiske designerne til reflektere over hva de gjør og hvorfor - og til å etablere
en felles forståelse mellom de lærende og de som underviser slik at læringsre-
sultatene kan oppnås på den beste måten. Med generisk menes en familie av
modeller som omhandler dette felles tema. Det er et håp at arbeidet kan result-
ere i et sett med prosedyrer og beskrivelser som kan bli referert til i transform-
erings prosessen. Nedenfor presenteres de viktigste - kjernen - av de model-
lene som er beskrevet til nå, nemlig:
– The Split Personality Model
– The Pedagogical Diamond
– The Learning Columns
– The Personality Spaces
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Figur 10.3 The Split Personality Model

Ideen om denne splittede personlighet ble først presentert av en danske
psykolog, Sten Larsen, på 1980 tallet. Han beskriver en privat og en offentlig
del av personligheten. I den private bærer vi kunnskapene våre, i den
offentlige bærer vi informasjon og fra denne kan vi kommunisere om
kunnskapen våre til andre. For å muliggjøre denne kommunikasjonen må
foreleseren/læreren først formulere hva som skal kommuniseres gjennom en
omvandlingsprosess fra kunnskap til informasjon. Deretter kommuniseres
det med studenten, som mottar denne i den offentlige delen av person-
ligheten. Studenten på sin side må starte en liknende omvandlingsprosess,
kalt sosiokognitive konflikter, for å omvandle informasjonen til sin kunnskap.
Dette er et individuelt arbeid, som kan, med fordel, utføres i en sosial kon-
tekst. Prosessen innebærer at det rettes et kritisk blikk på informasjonen og
kunnskapen den beskriver. Konflikt vil i denne sammenheng gi et fordelaktig
resultat - nemlig økt kunnskap. Derfor sosiokognitive konflikter. I den nye
tiden må pedagogene bruke tid på å tilrettelegge arenaer for at disse konflik-
tene kan oppstå - mer enn på å kommunisere informasjon om kunnskapen -
den biten vil teknologien hjelpe til med i stor grad. Teknologien har også
iboende muligheter for å representere slike arenaer - i kraft av sin mulighet til
å være 'læringsverktøy'.
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Figur 10.4 The Pedagogical Diamond

Den pedagogiske diamanten visualiserer linjene for dialog I undervisnings
og læringssituasjonen. Dialog er en viktig - og forsømt - kommunikasjonsform
i undervisning. Dialogen er ofret på effektiviseringens alter. Kanskje kan den
nye tiden med teknologiens hjelp, bringe den tilbake - i sin sanne Sokratiske
form? I denne edle formen er studenten plassert i sentrum. Det er den rettmes-
sige plass når det tilrettelegges for nettbasert læring. Studenten har dialog
med sin lærer, sine medstudenter og med materiellet. Tradisjonelt har vi vært
i den tro at dialogen fløt mellom lærer og student og at det læringen skjer der
og da. Mange studenters opplevelse er nok at dette er en linje for monolog
mer enn dialog og at tilgjengeligheten av læreren ikke er i nærheten av det til-
strekkelige. Med paradigmeskiftet vil presset på læreren i diamanten bli
ekstremt stort, siden kommunikasjonen skal være individualisert og asynk-
ron. Det blir nødvendig å utvikle medier som er slik at dialog med læreren
oppleves i student materiell linjen. Teknologiens potensiale som læringsverk-
tøy og pedagogens innsikt i materiellets design og presentasjon vil hjelpe til
med dette. Men det kreves forskning og utvikling for å etablere virksomme
metoder og teknikker. Læreren må jobbe med materiellet for at studenten
skal oppleve hans dialog gjennom dette. Arenaer for sosiokognitive konflikter
må bygges inn i materiellet.

Studentene deler materiellet seg i mellom. De arbeider med det samme
materiellet og vil kunne etablerere og pleie et felleskap om læring gjennom
dette. Den nødvendige sosiale konteksten kan derfor skapes i student student
dialogen i diamanten. - Og ikke bare enkeltstudenter i mellom, men ved
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etablering av 'lærende samfunn' (learning communities) på nettet. Mekanis-
mene for å få disse samfunnene til å etablere seg og å bestå er en utfordring
for seg. Det oppstår, naturlig nok, kommunikasjonsvanskeligheter mellom
mennesker i avstand. Spontaniteten er ikke lett å ta vare på. Problemene for-
bundet med dette er ytterligere beskrevet i noen av referansene.

Hva menes med en  ulineær progresjon i utdanningsprogrammet eller kur-
set? Hva menes med progresjon og evaluering i henhold til oppnåelse av
læringsmål? Enhver student kan betraktes som en forsker, en som søker ny,
og for han ukjent kunnskap. Fordelen er selvfølgelig at for de som er studenter
og ikke forskere er kunnskapen kjent, men det gjelder allikevel å finne fram
til informasjonene om den og å gjøre den til sin egen kunnskap. Effektiv læring
kan skje når det er vel tilrettelagt for å gjøre dette letearbeidet.

Figur 10.5 The Learning Columns

Figuren The Learning Columns er et forsøk på å visualisere dette - og tjene
som bakgrunn for å forklare den omtalte ulineariteten. Dersom en student
arbeider med et kurs og progresjonen defineres gjennom oppnåelse av
læringsmål, som testes jevnlig ettersom læringsarbeidet utføres - og du ikke
sliper videre før testene er bestått - da kan vi se for oss en situasjon hvor det
oppdages studenten ikke har nødvendige kunnskaper fra et støttende fagom-
råde gjennom en test. Da kan studenten automatisk omdirigeres til dette støt-
tende fagområdet for å tilegne seg de nødvendige kunnskaper for å fortsette i
det opprinnelige kurset. Dette kan skje flere steder og flere ganger, umerke-
lig. Ved avslutning av det opprinnelige kurset har studenten gjennomgått
deler eller hele andre kurs. Progresjonen er alle steder definert gjennom opp-
nåelse av læringsmål og teknologien vil gi oss muligheten til å administrere
studenten og de mål som er oppnådd - for å dirigere han til andre nødvendige
kurs som ennå ikke er avsluttet. Dette resulterer i en ulineær progresjon - og
det kommer system og struktur ut av det kaos det ved første øyekast kan
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synes å bli. En struktur basert på andre premisser enn det vi er kjent med. En
slik pedagogikk kan ligne på Montesorri og Freixnet pedagogikken. Du lærer
det du har behov for og interesserer deg for - og det er mulig, med ny
teknologi, å realisere det uten massiv bruk av veiledningsressurser, slik at det
kan være en pedagogikk til masseanvendelse.

Hvordan er studenter i de forskjellige faser i utdanningsforløpet forskjel-
lige? Hva gjør at det er annerledes å undervise førsteårsstudenter fra sisteårs-
studenter. Kan de som er senere i utdanningsforløpet så svært mye mer? Så
mye at alle begreper og teorier kan utnyttes i sin fulle dybde? Hva gjør stu-
denter som har arbeidslivserfaring  utålmodige når de deltar på kurs for etter
og videreutdanning? Hvorfor er de ofte misfornøyd med ordinære univer-
sitetskurs? Svaret kan ligge i at de to studentkategoriene har et forskjellig
fokus på læring og utdanning. De har forskjellige hensikter med å delta. Fig-
uren The Personality Spaces er et forsøk på å visualisere dette.

Figur 10.6 The Personality Spaces
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Vi har 4 forskjellige personlighetsområder eller 'rom' i denne sammen-
hengen. Det er et privat rom, et sosialt rom og et profesjonelt eller faglig rom
- det som har med arbeidslivet eller yrket vårt å gjøre. Vi omslutter disse, i mer
eller mindre grad, altid - med et rom for læring. Slik sett kan vi være i situas-
joner hvor vi lærer - mer eller mindre - i hvert av disse rommene. Læring betyr
da at vi utvider dem. Når lærer vi mest - i hvilket rom? Det avhenger av situas-
jonen, men vi har en i gitte situasjoner en  innstilling og forventning til hvilket
rom vi skal lære i. Dersom denne forventningen ikke innfris - blir vi utålmo-
dige. Dette kan hjelpe oss til å forstå forskjellene på lærende i forskjellige
aldersgrupper, situasjoner og med forskjellig bakgrunn. En uhomogen
gruppe i forhold til hvilket 'rom' som skal utvides ved et opplæringstiltak kan
føre til store vanskeligheter med gjennomføring av tiltaket. Kanskje er det slik
at førstegangsstudenter lærer mest i det sosiale og private rom i den første
delen av studietiden? Det er nok slik at voksne studenter med arbeidslivserfar-
ing forventer en utvidelse av sitt profesjonelle rom når de møter til etter og
videreutdanning. De er ikke særlig interessert i, og blir utålmodige, hvis for
mye av tiden brukes til utvidelse av det sosiale og private rom.

11  Konklusjoner: Hvorfor, hvordan, når?

Hvorfor er de forestående omskiftningene så dramatiske? Er de dramatiske?
Den ovenstående beskrivelsen, som kan substansieres med beskrivelse fra
andre forskere og skribenter og også med de faktiske forhold vi ser står fram,
viser at utdanningssektoren står foran store omveltninger. 'Trykket' fra
teknologien og leverandørene av denne samt forventningene fra de lærende
og de med behov for kompetanseheving tvinger fram forandringer. Teknolo-
gien er i ferd med å bli allemannseie, leverandørene er avhengig av dette. Ped-
agogikken er allerede allemannseie, i form av at alle kan og vil mene noe om
den fordi de enten har vært elever eller lærere i flere sammenhenger i livet.
Forskerne og uviklerne ser at teknologien har iboende muligheter både som
verktøy i læringssituasjonen og som kommunikasjonsmedium. Politikerne
følger opp og teknologien blir et element i samfunnsplanleggingen. Paradig-
meskiftet er i ferd med å skje. Vi får nye overordnede modeller for tanke og
handling. Samfunnet globaliseres og internasjonale aktører vil utnytte
mulighetene dette gir for å finne nye markeder. De normative fortrinn som
utdanningsinstitusjonene har hatt ved å være statsinstitusjoner vil måtte vike
for andre måter å organisere studenter i utdanning. Nye muligheter for insti-
tusjonsbygging framstår hvor kompetanse og spesialisering vil være de viktig-
ste drivende krefter - i samspill med det inntektsgivende og finansierende
markedet for denne kompetansen. Varige partnerskap med de lærende blir
viktig - i perspektivet livslang læring og kompetanseøkning ved behov, dvs. en
forståelse av oppdragsgiverens verdikjede og evne til å skape merverdi av
kompetanse i denne. Er det først etablert et kundeforhold blir det viktig å ta
vare på dette.

Hvordanvil utdanningsinstitusjonene oppleve forandringene? Deres virk-
somhet dreier seg, blant annet, om to hovedfelt: Organisering av studenter og
organisering av fagområder i form av fagpersonale - og det er i disse to feltene
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forandringene vil skje først. Studentene vil ønske å utføre læringsarbeidet på
nye måter i form av at:
– de vil ikke være tilstede på studiestedet i hele studietiden
– de vil være tilknyttet mer en utdanningsinstitusjon, på fritt valgt eller anbe-

falt grunnlag
– deler av utdanningen vil være slik at den finnes som et internasjonalt til-

bud
– noen av kursene de tar vil bli tilbudt av internasjonale ekspert team (virtual

groups providing state of the art knowledge)
– de vil samhandle og kommunisere med andre studenter, forelesere og

veiledere elektronisk - i stort omfang
– de vil være deltidsstudenter i deler av studietiden

Som en følge av dette, og på eget initiativ vil dette forandre måten det akade-
miske personellet arbeider i form av at:
– foreleserrollen faktoriseres: de med en spesialitet vil spesialiseres mer og

bli medlemmer av faglige nettverk, andre vil måtte bli pedagogiske veile-
dere og tilretteleggere og miste eller få reduser sin faglige status

– arbeidsomfanget med forelesning vil bli redusert for noen, for andre vil tid
brukt til veiledning bli økt

– det vil være faglige og pedagogiske team som har ansvar for fag og stu-
denter i fag - som vil være nett baserte og studentene er ikke nødvendigvis
tilstede på studiestedet

– forskning, etablering av og deltagelse i forskningsgrupper blir mer og mer
viktig

– kollegene befinner seg ikke nødvendigvis på det samme studiestedet,
men i nettverket

– finansiering av virksomheten skjer ved 'forretning', kompetansen verd-
settes og selges i prosjekter for undervisning eller forskning

Universitets og høgskole administrasjonen vil måtte tilpasse seg dette, aller
helst være med å drive utviklingen, og endre sin måte å arbeide og planlegge
på ved at:
– studentenes og det akademiske personalets arbeidsform forandrer seg
– fagtilbud med høy kvalitet og 'centres of excellence' er nøkkelfaktorer for

suksess
– student administrasjon involverer mer enn en institusjon og vil mer og

mer dreie seg om hver enkelt student (hver student er et spesialtilfelle og
må oppfattes og behandles som en kunde)

– nettverk må vedlikeholdes og videreutvikles. Det må utvikles administra-
tivt samarbeid på tvers av organisasjoner

– elektronisk administrative verktøy med grensesnitt mot andre institus-
joner må utvikles og tas i bruk

– evalueringsprosedyrer og akkreditering må harmoniseres internasjonalt
– finansiering vil i stor grad følge studenten - som står mer eller mindre fritt

til å velge hvem han betaler for sin undervisning
– markedsføring og markedsbearbeiding blir mer og mer viktig
– utvikling av eget personales kompetanse vil kreve store ressurser
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Når vil disse endringene skje? Endringsprosessene har startet. Det er kun et
spørsmål om tid før kravene fra studenter, eget personale, eiere og samfunnet
for øvrig artikuleres med styrke. Det store antallet institusjoner og personer
som jobber medutvikling innenfor dette området forteller at endringsprosess-
ene er satt i gang. Mange institusjoner føler nok at det er nødvendig 'å kaste
seg på toget' for ikke å tape i konkurransen. De starter med å 'automatisere
det gamle'. Er det å regne som kosmetikk, eller er det et alvorlig ment forsøk
på å benytte seg av nye forretningsmuligheter? Vil det bli en konkurranse mel-
lom institusjoner - slik vi ser dem i dag, eller oppstår det nye organisatoriske
enheter (virtual institutes) som blir de konkurrerende enhetene? Mye tyder
på det siste - og kanskje er det ikke en konkurranse for de som har det nye å
tilby. Kanskje er det mer snakk om å presentere seg i et stort marke? De som
er i stand til å samarbeide og dele vil bli vinnerne? Fortreffelighet (excellence)
som et resultat av evne til samarbeid i nettverk, gjensidig tillit, det å utfylle
hverandre og forsterkning er trolig andre nøkkelfaktorer for suksess.

Hvordan skal den enkelte og institusjonene forholde seg til dette? Skal
man kaste seg inn i konkurransen - som dreier seg mer om aktivitet enn om
resultater - for deretter å konkurrere om de samme studentene som 'nett stu-
denter - de samme som vi til nå har konkurrert om som 'fysiske' studenter?
Eller er det kanskje lurt å stoppe opp - løfte blikket - og tenke strategisk og
smart?

Referanser
Denne artikkelen er en sammenstilling av innholdet i flere andre. Ved å følge
lenken www.nffl.no til GEMOS prosjektets hjemmesider finnes mer doku-
mentasjon av arbeidet.



NOU 2000: 14
Frihet med ansvar 841
Vedlegg 11 

Scenarier for IKT i høyere utdanning mot 2010
En rapport utarbeidet av Arbeidsgruppen for digitale læremidler [ADL] i samar-
beid med Future Preview på oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning («Mjøs-

utvalget»)

1  Sammendrag

Universitets- og høyskolesektorens nære framtid debatteres med stort
engasjement i mange leire. Forhåpentligvis vil denne rapporten fra  scenar-
ier.edu bidra til å sette ytterligere fart på diskusjonen om hvordan norske høg-
skoler og universiteter må tilpasse seg en ny hverdag. «En gammeldags eksa-
mensfabrikk er intet nytt universitet», skriver førsteamanuensis Sverre Moe
ved Høyskolen i Stavanger. Hvordan kan informasjons- og kommunikasjonste-
knologi (IKT) bidra til å bringe nytt blod inn i de gamle tradisjoner? Prosjektet
scenarier.edu dokumenteres her gjennom fire deler, - analyse av nåsituas-
jonen, tre scenarier for høyere utdanning, IKTs rolle i tilpassingen og gjen-
nomgang av strategiske veivalg.

1.1  Analyse av nåsituasjonen

Analysen av nåsituasjonen ta utgangspunkt i en del sentrale utfordringene for
UH-sektoren, som:
– Sviktende søking fra førstegangs- og heltidsstudenter til de tradisjonelle

institusjonene, - nettundervisning og fleksible læringstilbud i regi av andre
enn de tradisjonelle institusjonene oppleves som mer attraktive for stadig
flere

– Framveksten av et sammensatt marked for 'livslang læring' utvisker
grensene mellom grunnutdanning, etter-/videreutdanning og bedriftsin-
tern opplæring

– IKT som underliggende drivkraft for utviklingen av kunnskapsbasert
tjenesteutvikling og gjør utdanning til en tjeneste som tilbys i markedet og
utvikler nye læringsmodeller

– Problemer med å rekruttere og holde på vitenskapelig personale kombin-
ert med høye krav til individuell og skreddersydd oppfølging og stud-
iekvalitet, setter spørsmålstegn ved dagens styrings- og incentivsystem

Nettbasert interaktiv læring har et annet kostnadsbilde enn tradisjonell under-
visning ved at den har høye initielle kostnader, men er billig å distribuere.
Tilgjengelighet til ekspertise på internasjonalt toppnivå via allested-
snærværende teknologi kan bli foretrukket foran de mer stedbundne profes-
sorene i gamle auditorier. Er universitetene og høyskolene i ferd med å miste
sin tradisjonelt enerådende stilling som utvikler, forvalter og formidler av
kunnskap?

1.2  Tre scenarier for høyere utdanning med fokus på IKT:

Tre scenarier for den høyere utdanningens tilpassing til de nye omgivelsene
og kravene:
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– Socrates.campus.edu
– Nasjonalt Kontrapunkt
– Læringsnomadens marked

Alle scenariene har en felles analyse av nåsituasjonen og de sentrale
drivkreftene. Forklaringer på hvorfor de utvikler seg i forskjellig retning er
primært knyttet til veivalg og manøvreringsevne i spenningsfeltet mellom stat
og marked, i bruk av IKT i primærprosessene og i organisasjonsutvikling.

Socrates.campus.edu kjennetegnes av at institusjonene tar inn over seg
forretningsverdenens prinsipper for finansiering, behovtilpassning, ledelse og
samarbeid. En endret etterspørsel møtes med profesjonell kundeservice og
studiehåndtering. Samarbeid med næringsliv og andre studiesteder gjør at
studentene kan opptre mer fleksibelt som lærende i kombinasjonen studier/
arbeid. Et sentralt stikkord er 'ny bransje, gamle aktører'. Socrates.cam-
pus.edu kjennetegnes ved at de tradisjonelle akademiske verdier forenes med
et bedriftsøkonomisk blikk på kostnads- og læringseffektivitet gjennom
satsing på både fysisk tilstedeværende og virtuell utdanning. Sentralt i studie-
hverdagen står problembasert og handlingsorientert læring via samarbeidste-
knologi, simulering og virtuell veiledning ofte i åpen samhandling mellom
industri og lærested. Forholdet til utenlandske UH-miljøer representerer fort-
satt en utfordring selv om Socrates.campus.edu har lykkes i å etablere inter-
nasjonale allianser og har inngått omfattende utvekslingsavtaler, men utdan-
ning fra Socrates-universitetet er foreløpig ingen eksportartikkel. En har måt-
tet erkjenne at i et komplekst nettverk handler det i stor grad om å bli merke-
vare og at rollen som faglig spiss må utvikles både gjennom samarbeid og
konkurranse.

I Kontrapunktet benyttes IKT mer som formidlingsverktøy og støttefunk-
sjon enn som en integrert del av undervisningen. Argumenter knyttet til
utdanning som kulturbærer nyttes for å opprettholde dagens læringstilbud,
uten for mye innslag av verken problembasert læring eller teknologistøtte i
læringen. Fysisk nærvær og personlig kontakt med forelesere og veiledere
står i sentrum. Studentene liker å være 'unplugged' og nyter godt av subsidiert
og relativt billig offentlig utdanning. Men, - hvordan skal de takle at de beste
studentene forlater landet, forskere kjøpes opp av privat sektor eller er mer
opptatt av inntjeningen i sin egne lille 'butikk' enn av å være kulturbærer og
sentrale nøkkelmedarbeidere mener at institusjonen er moden for museum?

Med universitetet under armen er overskriften på fortellingen om Hedda,
en proff kunde i Læringsnomadens marked. Det tredje scenariet tegner et
bilde av et nytt utdanningstilbud tilpasset ett fritt og stadig mer fragmentert
marked for høyere utdanning. Studentene vil ha skreddersøm og umiddelbar
tilgjengelighet til læringsmiljøet der de til enhver tid befinner seg. En rekke
tradisjonelle utdanningsinstitusjoner er erstattet av separate grupper av pri-
vate aktører som utvikler kursmateriale, sørger for individuelt tilpassede
leveranser og veiledning. Kampen om oppmerksomheten er kritisk, da de
lærende har flere valgmuligheter hva gjelder kursinnhold, læringssted, for-
midlingsform og interaktivitet. Resultatet av dette er blant annet fremvekst av
akademiske byråer og kjendisprofessorene har sine egne agenter. Verdien av
å opprettholde et fysisk campus er minimal. Spenstig design, opplevelse, til-
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gang på anerkjente lærekrefter, og næringslivssamarbeid, er langt mer ves-
entlig enn auditorier, biblioteker, lesesaler og datarom. I Læringsnomadens
marked får hver student få sin egen virtuelle «læringsagent» som tilbyr kon-
tinuerlig oppdatering på aktuell kunnskap og kompetanse, skreddersydde
læringsprogram, og prosjektoppgaver.

1.3  IKTs rolle i tilpassingen til nye læringsarenaer

Forståelsen av hvordan IKT endrer betingelsene og mulighetene for læring er
det sentrale her. IKT åpner for nye aktører, nye læringsmodeller og ny læring-
steknologi med andre egenskaper og læringsmål og en annen rekkevidde enn
tradisjonelle læringsformer og læringsteknologi. Endringene får direkte kon-
sekvenser for organisering og finansiering av utdanningsinstitusjonene.
Spørsmål knyttes i stor grad til om sektoren og institusjonene har den
kunnskap og kompetanse som trengs for å utnytte mulighetene til å produsere
innhold, læremidler med ønskede egenskaper og funksjonalitet, og fer-
digheter til å gjøre tilbudene tilgjengelig på den lærendes premisser. Kapitte-
let forklarer i konkret ordlag hvordan IKT spiller inn i de tre scenariene. I både
Socrates og Læringsnomaden er IKT en tett integrert del av alle prosessene,
mens den i Kontrapunkt er utvendig og inntar en rolle som støttetjeneste i for-
hold til læringsprosessen.

1.4  Oppsummering og anbefalinger

Scenariegruppens anbefalinger tar utgangspunkt i en beskrivelse av sentrale
veivalg i og for sektoren. Ønsker man en i tradisjonell forstand, konkur-
ransedyktig utdanningssektor er rask og målrettet omstilling nødvendig. De
kritiske valgene for norske universiteter og høyskoler er oppsummert i ni
punkter:
1. Nye modeller for finansiering av høyere utdanning
2. Nye rammebetingelser for organisering av høyere utdanning
3. Tilrettelegging for effektiv og kvalitetsorientert innholdsproduksjon
4. Tilpasning og videreutvikling av konkurransedyktige og effektive lærings-

modeller
5. Videreutbygging av en egnet teknologisk infrastruktur både på lærest-

edene og mot hjemmene.
6. Internasjonal standardisering av læringstilbud og grader
7. Personalomstilling og tilfang av ny kompetanse
8. Bevisstgjøring av nødvendig konkurransekraft
9. Valg knyttet til rolle som premissleverandør til kunnskapssamfunnet

2  Innledning til scenariene

2.1  Prosjektet scenarier.edu

Universiteter og høgskoler - de 400 år gamle og tradisjonsrike symboler på
den frie tanke, opplysning og fremskritt - er innhentet av fremtiden:
– Internettgenerasjonen blir studenter og kunnskapsarbeidere
– Bedriftene oppretter egne universiteter og godkjenningsordninger
– Grensene mellom utdanning, arbeid og fritid utvannes
– Multimedielæring blir billig og tilgjengelig for de fleste, de fleste steder
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Er det da noen rolle igjen å spille for de tradisjonelle universiteter og høg-
skoler? Og i tilfelle hvilke(-n)? Framtidsutsiktene svinger mellom forsiktig
optimisme til dyp pessimisme. Noen hevder at UH-sektoren finner sin plass i
rekken av andre tilbydere på den elektroniske læringsarenaen, men erkjenner
at det er stor usikkerhet om det er en offensiv eller motstrebende tilpasning vi
vil møte. Kanskje blir resultatet en polarisert UH-sektor der noen institusjoner
finner sin rolle som forskerorienterte 'reservater', mens andre blir en del av
den private læringsindustrien som foredler ansattes intellektuelle kapital til
markedsorienterte læringsprodukter tilgjengelig 'når-som-helst til hvem-som-
helst og hvor-som-helst'

For mange vil det dramatiske ytterpunktet være en situasjon der norske
universiteter og høyskoler ikke makter å overleve som selvstendige institus-
joner, men inngår som en del av store globale utdanningskonsern. Gjennom
scenariene for IKT i høyere utdanning vil vi belyse disse og andre problem-
stillinger og utforske mulige, realistiske framtidsalternativer. Dette er forhold
som mange er opptatt av. Svarene er det ingen som kan gi i dag. Vurderingen
av framtidsutsiktene for sektoren vil også avhenge av øynene som ser.
Utviklingen er ikke forutbestemt, den vil i stor grad avhenge av de valg
aktører, institusjoner og myndigheter tar i møtet med de utviklingstrekk som
er beskrevet i denne rapporten. Derfor har vi valgt å utarbeide scenarier som
beskriver ulike tilpassinger for UH-sektoren i en globale kunnskapsøkonomi.

Mandat og arbeid
Prosjektet  scenarier.edu har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt
mellom
– Arbeidsgruppen for Digitale Læremidler (ADL) ved leder Arne Laukholm

og sekretær Bjørn Ness
– Future Preview as ved seniorpartner Terje Osmundsen og partner Trond

Bugge

Prosjektet er finansiert av Kirke, Utdannings -og forskningsdepartementet
(KUF) og ble igangsatt som en del av utredningsarbeidet i regi av Utvalget for
Høyere Utdanning (UHU, 'Mjøs-utvalget'). Arbeidet med å utvikle scenariene
har foregått i en arbeidsgruppe bestående av følgende personer i tillegg til de
fire forannevnte:
– Per Koch (UHU)
– Ingunn R. Sørlie (Pharos)
– Astrid Søgnen (Akershus Fylkeskommune)
– Anne Line Sundby (student)
– Frode Strand Volden (Telenor FOU)
– Tom Karp (FP)
– Øistein Monsen (student)

Arbeidsgruppen har gjennomført to arbeidsseminarer der følgende ressur-
spersoner har deltatt, -  Bente R. Andreassen (Handelshøgskolen BI),  Daniel
Apollon (Universitetet i Bergen),  Lise Falkefjell (NIFU),  Knut Fægri (Univer-
sitetet i Oslo),  Trond Hovland (A-Pressen),  Tove Kristiansen (Telenor FoU),
Sigmund Lieberg (Nasjonalt Læremiddelsenter),  Odd Helge Longva (NFR),
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Trude Løkke (student),  Edvard Befring (ISP - UIO),  Magnus Midtbø (Statoil),
Per Magnus Mæhle (Tine Norske Meierier),  Morten Flate Paulsen (NKI
Nettskolen),  Preben Sander (Kaospilot Skolen),  Ragnhild Sohlberg (Norsk
Hydro),  Jan Atle Toska (SOFF),  Ivar Aasgaard (IT-Architechure),  Sigrun
Aasland (Norges Studentunion) og  Synnøve Skarsbø (NIFU).

2.2  UH-sektoren i 2000: Sterke endringssignaler

For universitetene og høgskolene ble studieåret 1999-2000 preget av flere dra-
matiske endringssignaler. Etter en lengre periode med studentvekst og tilsyn-
elatende stabile rammebetingelser, har utviklingen det siste året brakt rap-
porter og nyheter som synes å innevarsle en turbulent tid for universitetene
og høgskolene:
– Fra utdanningseksplosjonen på 60-tallet og fram til slutten av 90-tallet har

universiteter og høgskoler tatt i mot et stigende antall studenter og tilsatt
stadig nye medarbeidere som følge av dette. Nå har vekstkurven fått en
knekk og studenttilgangen har begynt å falle, til dels markert det siste
året. Tendensen er meget tydelig i Norge, men registreres også i for
eksempel USA

– UH-sektoren blir møtt med nye krav fra samfunnet, krav om akademisk og
profesjonell grunnutdanning, om etter- og videreutdanning og forvent-
ninger om individ- eller bedriftstilpasset livslang læring

– Sviktende rekruttering av lærere og vitenskapelig personale, og økt kamp
om de beste forskere, lærere og studentene

– Studentene søker i økende grad utdanning i utlandet; antallet norske stu-
denter i utlandet økte til nærmere 20.000 på 1990-tallet

– Samtidig med at flere reiser ut, møter universitetene og høgskolene også
konkurranse fra private og utenlandske universitetstilbud som etableres
på norsk jord

– Den raske utbredelsen av Internett har de siste årene gitt enda en
utfordring for UH-sektoren ved at flere velger høyere utdanning basert på
institusjonenes tilbud om nettbasert undervisning og oppfølging. Den nye
læringsarenaen som vi nå ser konturene av, antar mer og mer form en av
et  læringsmarked

Nye aktører - økende konkurranse
Våre forestillinger om universitetenes og høgskolenes rolle, bygger i stor grad
på skillet som utviklet seg i industrisamfunnet mellom de tre sektorene:
– Høyere utdanning
– Voksenopplæring og fjernundervisning
– Bedriftsintern opplæring

Scenariene tar utgangspunkt i at grensene mellom høyere utdanning, fjer-
nundervisning og bedriftsintern opplæring nå er i ferd med å viskes ut. Et sen-
tralt spørsmål er imidlertid i hvor stor grad områdene nå vil smelte sammen?
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Figur 11.1 Fra tre sektorer til ett marked?

Det voksende behovet for kunnskap i livslange læringsløp åpner for mer
dynamiske aktører og konkurransen intensiveres:
– Utenlandske universiteter markedsfører nettbasert undervisning, og

gjerne med korte opphold i utlandet (eksempelvis Stanfords og Harvards
planer på IT-Fornebu)

– Bedriftene oppretter egne universiteter og etablerer standarder og
diplomer som får høy status i markedet (for eksempel Cisco Academy)

– Bedriftsrelaterte kurs og nisjeskoler overtar stadig mer av spesialist- og
profesjonsutdanningen (blant annet samarbeider CorpVersity med BI om
å tilby modulbasert mastergrad på Internett)

– Mindre høgskoler samarbeider om nettbaserte undervisningstilbud og
reduserer skalafordeler (for eksempel Nettverksuniversitetet, tidligere
NITOL)

– Tradisjonelle fjernundervisningsinstitusjoner slår seg sammen med
medie- og kringkastingsselskaper, og tilbyr videre- og etterutdanningen
på nettet, og gjennom interaktivt TV (blant annet Open University i samar-
beid med BBC i England)

– Innovative nisjeselskaper tilbyr global spesialistutdanning.
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– Utenlandske universitetsfilialer på norsk jord (for eksempel gjennom fire
amerikanske universiteters planer om etablering av egne filialer på IT-
Fornebu)

Vil norske universiteter og høgskoler klare å møte de strukturelle endrin-
gene? Og vil statlige institusjoner kunne gjøre dette gjennom allianser og
samarbeid med nye parter? I en tid der etterspørrere av utdanning opplever
større verdi med nye læringsformer og mer fleksible læringstilbud har flere
rettet kritiske søkelys på den måten norske universiteter og høgskoler møter
endringene på markedsarenaen. Lederen for Norsk Studentunion, Sigrun
Aasland, uttalte i Aftenposten 4. juni 1999:

«Hvis de norske utdanningsinstitusjonene frykter konkurranse fra an-
dre universitetsfilialer er det fordi de vet de ikke er gode nok!»

Ny læringsteknologi
Den første bølgen av IKT-basert læring fokuserte på IT-kurs, treningsprogram
eller øvelser i konkrete oppgaver. Neste bølge vil omfatte større kontakt med
mennesker og organisering av læringsprosesser. Sagt på en annen måte har
utviklingen gått fra 'å lære av datamaskinen' til 'å lære med datamaskinen':
– Presentasjon og lagring av læringsinnhold forenkles
– Læringsinnholdet kan kontinuerlig oppdateres og skreddersys for den

lærende
– Tungt og tørt stoff kan formidles på en mer underholdende måte og gi økt

motivasjon
– Tilgjengeligheten økes og læringsinnholdet vil kunne leveres via en rekke

distribusjonskanaler (PC, TV, mobiltelefoner, e-bøker etc)
– Læringstilbud kan bedre tilpasses den studerendes timeplan og livssituas-

jon
– Læringsprogram, oppgavearbeid og simuleringer kan gjøres i fellesskap

uten at deltakerne behøver å sitte fysisk sammen.

Digitalisering og globalisering gjør at arbeid og utdanning kan tilpasses indi-
videt, istedenfor at den enkelte alltid må tilpasse seg opplegget på lærestedet.
Den nye generasjon studerende gis nye muligheter for å arbeide mer fleksi-
belt og skreddersydd tilbud. Det spiller mindre rolle hvor lærer og elev
befinner seg. IKT skaper nye arbeidsformer og muligheter i forskning og
undervisning og internasjonaliserer arbeidet på en til nå ukjent måte. Internas-
jonal arbeidsdeling er en klar konsekvens av IKT-veksten. Hva skjer med kost-
nadseffektiviteten av å ansette en stipendiat i forhold til å engasjere en
anerkjent internasjonal ekspert som opptrer på vegne av institusjonen?
Enkelte eksperter utvikler kursmateriale, noen spesialiserer seg på en-til-en
instruksjon og læring, mens andre tar nisjerollen å styre innsalg og tidsstruk-
tur av frilansfolket.

Til tross for de mange fordeler teknologien bringer med seg, gjenstår
likevel en rekke utfordringer før IKT-basert læring kan nå en kritisk masse og
representere ressursbesparelser. Det trengs blant annet tekniske standarder
som fungerer på ulike plattformer, kategoriseringssystem for å overføre
innhold, standarder for pedagogiske tilnærminger og nivåer, standarder for å
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kontrollere instruksjonsmateriale, samt felles referanserammer for student-
klassifisering og evaluering.

Nye læringsmodeller
Universitetenes tradisjonelle undervisning utfordres av nye læringsformer,
blant annet inspirert av reformene i grunnskolen og videregående opplæring
og gjennom erfaringer med nye læringsmodeller i arbeidslivet og ved uten-
landske universiteter. Ferdigheter i innovasjon, forestillingsevne og prosjekt-
samarbeid er mangelvare i samfunn og næringsliv. Svaret heter i stadig flere
sammenhenger PBL, - p-basert læring der 'p'-en kan stå for problem, prosjekt
eller produkt og læringsformer med et stort innslag av samarbeid, fleksibilitet
og metalæring ('lære å lære').

Et spørsmål om endringskompetanse
Perspektivene og mulighetene er mange, men hva som faktisk vil skje står og
faller med det vi kaller institusjonenes endringskompetanse. Spørsmålet er i
stor grad om de etablerte institusjonene har tilstrekelig endringsberedskap til
å møte utfordringene som er skissert eller om det blir de nye og fleksible
utdanningsaktørene som vil komme til å sette sitt preg på høyere utdanning i
de neste tiårene. Her hjelper det ikke mer ren vilje, omstillingsviljen må
støttes gjennom konkrete tiltak som fremmer nyskaping og omstilling og gi
institusjonene og deres ledelse handlingsrom.

Problemstillingen
I mandatet for scenariearbeidet er problemstillingen beskrevet som «å utvikle
scenarier for IKT i høyere utdanning». Arbeidsgruppen konkluderte raskt
med at IKT-spørsmålene ikke kan drøftes løsrevet fra de generelle endringsk-
rav UH-sektoren står overfor. Basert på vår forståelse av målsettingen, har vi
derfor formulert problemstillingen for arbeidet på denne måten:

Hvilken rolle kan eller skal universiteter og høgskoler spille, gitt
påvirkningen fra IKT, i morgendagens utdanningssamfunn?

Tenkemodell for scenarieutvikling
Scenarietenkning handler om å utvikle nye mentale kart som kan hjelpe
beslutningstakere til å tolke nåsituasjonen, oppdage fremtidssignaler og forstå
konsekvensene av mulige valg eller manglende besluttsomhet. Å utvikle sce-
narier er en styrt prosess hvor det veksles mellom analyse og kreativitet. Hen-
sikten er å åpne øynene for hva som kan skje,  ikke å lage prognoser på hva
som kommer til å skje. Scenariene skal bidra til ny læring ved at deltakerne
går igjennom hendelsesforløp som er beskrevet på en dramatisert og begripe-
lig måte. Vi har fulgt en modell som tar utgangspunkt i noen enkle spørsmål:
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Figur 11.2 

Etter å ha kommet frem til en presis beskrivelse av problemområdet,
består den første del av scenariearbeidet av jakten på drivkrefter og trender.
Her analyseres teknologiske, økonomiske, politiske og sosiale drivkrefter.
Deretter deles drivkreftene i to hovedgrupper. Den ene er  de såkalte 'forut-
bestemte', tunge trender, - forhold som vanskelig lar seg påvirke i perioden, for
eksempel demografi, teknologiske utviklingstrender og lignende. Den andre
gruppen er  de kritiske usikkerhetene, - drivkrefter og trender som kan påvirkes
og utvikle seg i ulik retning i løpet av perioden. Etter å ha gjennomført denne
analysejobben starter prosessen med å utforme scenariene. Denne prosessen
forutsetter at man klarer å rangere drivkreftene på de 'rette' variablene i et
komplekst og uoversiktlig problemområde. I denne fasen kreves intuisjon og
et tverrfaglig sammensatt scenarieteam bestående av både innsidere og folk
utenfra.

Et scenario skal aldri stå alene. I denne rapporten presenteres tre ulike for-
tellinger om morgendagens høyere utdanning som alle representerer mulige
utviklingsløp utfra dagens situasjon. Scenarier gir ingen garanti for riktige
avgjørelser eller vellykkede strategier, men det mange har erfart er at fravær
av scenarietenkning kan medføre tapte muligheter. Forhåpentligvis er det
fortsatt tid til scenarielæring på våre universiteter og høyskoler.

Hendelser

Drivkrefter:  
globalisering, 

 individualisering,  
kunnskaps-łkonomi,  

digitalisering,  demografi,  
 verdiendringer, osv.
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3  Tre scenarier for høyere utdanning

På samme måte som eksplosjonen i høyere utdanning i etterkrigstiden var
resultat av industrisamfunnets behov i den perioden, må utviklingen av høyere
utdanning i dag ses i sammenheng med de grunnleggende samfunnsen-
dringer som vil finne sted det neste tiåret. I dette arbeidet vil en støte på ulike
forestillinger om fremtidssamfunnet og usikkerheten knyttet til dem vil
naturligvis påvirke debatten om utdanningens rolle. Ekstremt rask IKT-
utvikling kombinert med mangel på kompetanse medfører at mange
fokuserer på forestillingen om 'K-samfunnet' (kunnskap, kompetanse, kreativ-
itet) som dominerende framtidsbilde. Men det finnes andre fremtidsbilder
som vektlegger andre forhold og som kan få gjennomslag hos utvalgte grup-
per eller lengre frem i perioden. Et eksempel er forestillingen om 'Drømmes-
amfunnet' som vektlegger opplevelse, estetikk og følelser og der stillhet og
uberørt natur vil få økt verdi. Eller kanskje den voksende og usikkerhet i kjøl-
vannet av miljøskandaler, klimaendringer og nettkriminalitet innebære at
'Risikosamfunnet' blir en dekkende beskrivelse av framtidsutsiktene. Dersom
dette slår til, er det lett å forestille seg at tilliten til vitenskap og teknologi vil
bli svekket i årene fremover.

3.1  Grunnstruktur for scenariene

Arbeidet med scenariene vil åpne for alternative utviklinger og utfordre gamle
kart. For å utvikle scenarier som er nyttige hjelpemidler for å navigere i et tur-
bulent og uoversiktlig farvann kreves det mentale kart som både fanger opp
drivkreftene og usikkerhetene vi vil møte og klarer å skille mellom upåvirke-
lige og påvirkelige drivkrefter og trender sett fra prosjektets ståsted.

11.3.1.1Tunge trender
Den innledende fasen i scenariearbeidet konkluderte med følgende tunge
drivkrefter og trender av betydning for utviklingen av høyere utdanning:

[A] Kunnskapsøkonomien
Sentrale konsekvenser av denne er:
– Kunnskap som produksjonsfaktor overskygger de tradisjonelle produk-

sjonsfaktorenes (arbeid, kapital og råvarer) betydning når det gjelder ver-
diskapning i samfunnet. Det styrkeforholdet vi tidligere så mellom
'arbeidsgiver' og 'arbeidstaker' er i ferd med å bli snudd på hodet. Det er i
større grad selgers marked for talenter

– Utdanningseksplosjon vil fortsette og høyere utdanning blir et 'alle-
mannsprosjekt'. I dag har halvparten av den yrkesaktive befolkningen
høyere utdannelse og denne andelen er økende. I tillegg vil høyere utdan-
ning få et stort innslag av såkalte 'tilbakevendere', personer som søker
etter- og videreutdanning

– Både offentlige, bedriftsrelaterte og individuelle initiativer fremmer
fenomenet  livslang læring. Flere blir 'studenter' på livstid og grensene
mellom arbeid, fritid og læring blir flytende
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[B] Globalisering av kunnskap, studentmasse og utdanningsgrader.
Viktige konsekvenser for høyere utdanning av denne er:
– Kunnskapen kjenner ingen landgrenser og kompetansen blir i økende

grad internasjonal. Globaliseringen innebærer også at all forskning,
utdanning og kompetanse i større grad blir målt i forhold til forsknings-
fronten og spissmiljøene internasjonalt og at utdanningstilbud som ikke
møter internasjonale kompetansekrav kan bli marginalisert.

– Den moderne utdanningsindustrien presenterer i økende grad internasjo-
nale lærepakker og studentene søker i større grad opphold utenfor landets
grenser. I dagens utdanningssamfunn spiller det mindre rolle hvor du
befinner deg. Australia er i dag en av de mest populære lærestedene for
norske studenter

[C] Individualisering og nye verdivurderinger
Virkningene av dette inkluderer blant annet:
– Dagens unge mennesker er oppvokst med tilnærmet full tilgjengelighet til

det meste og har stor frihet til å dyrke sin personlige integritet og sine indi-
viduelle livsprosjekter. En konsekvens vil være at studenter føler mindre
lojalitet til tradisjonelle læresteder. De vet at det er de selv som har valget

– Den nye individuelle kunnskapsarbeideren arbeider i nettverk og ikke i
linjer. Hierarkiske bedriftsmodeller fremstår som foreldet og blant de
nyutdannede stå ønsket om å starte egen bedrift høyt på prioriteringslis-
ten

– Demografiske endringer viser at gruppen unge voksne (18-32 år) venter
lenger enn tidligere generasjoner med å etablere seg med bosted og fam-
ilie. Spesielt unge kvinner flytter inn til større byer for å ta utdannelse.
Samtidig blir pensjonistene (64 år og over) en større og mer aktiv gruppe,
også i læringssammenheng

– Opplevelsesdimensjonen trer inn på de fleste arenaer. Arbeid og utdan-
ning skal også være morsomt, - fra 'hard work' til 'hard fun' og fra 'educa-
tion' til 'edutainment'

[D] Digitalisering av informasjon og prosesser
Digitaliseringen av informasjon og prosesser innebærer blant annet:
– Kostnadene ved å bearbeide og flytte informasjon synker dramatisk og

tilgjengelighet blir en stadig mindre begrensning. Etterspørrere av utdan-
ning har tilegnet seg nye former for kommunikasjon og informasjonsbe-
handling

– Rask innovasjonstakt sikrer et rikt tilfang av nye kommunikasjons- og
utstyrløsninger (bærbart utstyr, digitale videokameraer i miniatyrstør-
relse, mobiltelefoner med internett, små og lydløse projektorer og
lignende)

– Digitaliseringen handler ikke så mye om kraftige datamaskiner, men om
nettverk som kan koble sammen menneskers intellekt, kompetanse og
kreativitet for gjennomgripende ny verdiskapning og læring. Både ansatte
ved lærestedet og studentene blir fortrolig med nye former for arbeidsor-
ganisering, samhandling og samarbeid
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Den siste tiden er det fremlagt en rekke utredninger og rapporter som bely-
ser, drøfter og dokumenterer utviklingstrekkene overfor. I denne rapporten
har vi derfor valgt å fokusere på kritiske variable og usikkerheter som kan gi
ulike utfall i forhold til ulike utviklingsretninger.

3.2  Kritiske usikkerheter

Mens drivkreftene nevnt ovenfor kan betraktes som relativt forutsigbare i
hvert fall med hensyn til utviklingsretning, har gruppen identifisert andre vik-
tige faktorer der det hersker større usikkerhet om utviklingen og der påvirkn-
ingsmulighetene er større. Disse vil være sentrale i scenariene og kan stikko-
rdsmessig beskrives slik:
– UH-sektorens evne til fornyelse, organisasjonsmessig og pedagogisk
– Industrialisering av læringsarenaen: Tempo og motkrefter
– Hvor tett blir koblingen mellom mellom IKT og læringsformer?
– Stat eller marked som premissgiver
– Standardisering vs. skreddersøm når det gjelder utdanningstilbud
– Sertifisering og godkjenning - markedsstyrt eller offentlig
– Vektlegging av høyere formell utdanning vs. prosjekterfarne 'fiksere'.
– Endret incentivstruktur i finansieringen av høyere utdanning
– Studentenes behov for sosialisering vs. tidsnyttefaktoren.

I tillegg til markedskreftene og spørsmålene omkring standardisering og
skreddersøm, blir  UH-sektorens endringskompetanse et sentralt spørsmål. I
den forbindelse er det naturlig å drøfte hvilke endringer i institusjonenes orga-
nisering, arbeidsform og incentivsystemer som er påkrevd for å oppnå
ønskede resultater Dersom vi i stedet for å se på universitetene som statlige
institusjoner og betrakter disse som konkurranseutsatte bedrifter vil det få
store implikasjoner for eieform, finansiering og indre organisering og styring.
Skal pengene i helhet følge studentene? Vil et mer fleksibelt handlingsrom
stimulere til raskere implementering av IKT-basert læring og nye lærings-
modeller? Og hvem skal ha ansvar for finansiering av høyere utdanning?

11.3.2.1Grunnstruktur for scenariene
Basert på en gjennomgang av drivkrefter og nøkkelvariabler, har vi utviklet
scenarier hvor grunnstrukturen oppstår i møtet mellom to sentrale variable:

<1> Standardisering vs skreddersøm av høyere utdanning
Vil den sammensmeltede globale læringsarenaen bygge videre på den akade-
miske verdens tradisjon for samordning og harmonisering av innhold,
gradsstruktur, mv., eller vil den snarere reflektere bedriftenes tradisjon for
lokal og bransjemessig tilpasning?

<2> Grad av endringsinsentiver og endringskompetanse på sektoren
Ulike og sprikende tendenser vi registrerer når det gjelder graden av
endringsincentiver og endringskompetanse i UH-sektoren: Kan institus-
jonene makte å fornye seg, eller snakker vi kun om skrittvis og forsiktig tilpas-
ning?
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Disse variable er illustrert i følgende figur og inngår som en sentral del av
fortellingene i de tre scenariene og i forklaringen på de ulike utviklingsfor-
løpene i dem.

Figur 11.3 

I forhold til disse to aksene kan de tre scenariene beskrives på følgende
vis:

Socrates.campus.edu
Bygger på stor grad av internasjonal standardisering og relativ stor grad av
endringsincentiver/endringskompetanse i sektoren

Universitetene som nasjonale kontrapunkt
Bygger på liten grad av grad av endringsincentiver/endringskompetanse i
sektoren og middels standardisering/skreddersøm

Læringsnomadens marked
Utviklet på en stor dose markedsstyrt skreddersøm og stor grad av
endringsincentiver og endringskompetanse i sektoren, både på innsiden og
utsiden av eksisterende institusjoner
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11.3.2.2Hvordan lese scenariene?
Selv om det er blitt mer vanlig å ta i bruk scenarier de siste årene, er det fort-
satt mye uklarhet om hva scenarier er og hva de kan brukes til. Scenarier han-
dler om å utvikle konsistente, men kvalitativt forskjellige fremtidsbilder med
fokus på de prosesser og hendelser som bestemmer utformingen av bildene.
Hensikten med scenariene er å vise hva som  kanskje, ikke å forutsi hva som
vil skje. Det er spennvidden og samspillet mellom utviklingstrekk som skal
belyses, uten å si hva som er mest sannsynlig. Det finnes ikke 'gode' eller 'dår-
lige' scenarier, det som vil være et positivt scenario for ett menneske eller en
organisasjon, kan være negativt for et annet.

Scenarietenkning er en arbeidsmetode som går ut på å arbeide seg gjen-
nom og strukturere det vi vet og kan anta om den fremtiden og som er viktig
for oss i dag. En viktig grunn til at mange finner det både lærerikt og morsomt
å lage scenarier, er at scenariene er fortellinger med en begynnelse, et hen-
delsesforløp og en slutt. Ved å dramatisere mulige hendelser som viser hva
forandringskreftene vil kunne bety for studenter, ansatte, bedrifter og myn-
digheter, kan en også mentalt bli bedre forberedt på oss det som kan komme.

3.3  Socrates.campus.edu

I dette scenariet klarer institusjonene å tilpasse seg utdanningsindustriens
konkurranse gjennom strategisk satsing på forskningsbasert IKT-støttet
læring og studiekvalitet, samarbeid og allianser. En endret etterspørsel møtes
gjennom profesjonell kundeservice og studenthåndtering. Lærestedene
består, men den institusjonelle beskyttelsen er sterkt nedtonet, og de lever i
en aktiv interaksjon med omgivelsene. Universiteter og høyskoler spiller sam-
men med offentlige og private bedrifter i inn og utland og arbeidslivets organ-
isasjoner. Nye rammebetingelser og avansert bruk av IKT som studieadmin-
istrativt verktøy og interaktiv læringsvei - og et campus i nett - gjør at student-
ene kan opptre mer fleksibelt som lærende i kombinasjonen studier/arbeid.
IKT er allestedsnærværende som bærer av læringsressurser som studie - og
arbeidsverktøy, samarbeids-og gruppestøtte, med mer. Overskudd fra opp-
dragsforskningen har bidratt til økt innsats i grunnforskning og muliggjort
den massive investeringen i informasjonsteknologi. Socrates.Campus.edu
framstår som et bærekraftig og fremtidsrettet lærested, hvor tradisjonelle aka-
demiske dyder forenes med et bedriftøkonomisk blikk på kostnads- og læring-
seffektivitet.

11.3.3.1Fortelling:
Karl Klunke, Aftenposten, 13.10.2010.

Socratesuniversitetet jubilerer!

100 år i 2010. De mobile arbeidsplassene for ansatte og studenter var
slått av for dagen, og de fleksible arealene åpnet seg som en ærverdig
aula. Socratesuniversitetet er synlig stolt av sitt opphav. 100 år som
nasjonalt førende innenfor forskning og høyere utdanning forplikter.
«Vi er lojale mot idealene og kundene, men troløse mot virkemidlene;
vi lever i tiden og med tiden», proklamerer rektor i sin hilsen og over-
rekker en overdådig sjekk til styrking av studier i gresk mytologi. Hun
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burde ha stoppet der i sin filosofiske anskuelse, spør du meg - men hun
fortsatte - beruset av Socrates - filosofen, sønn av en billedhugger og
en jordmor - en tverrfaglig og grensesprengende sammenslutning om
du vil, sa rektor - et øyeblikk nølende til sin omgang med metaforer,
men med klar referanse til forretningside og image på Socratesuniver-
sitetet, tradisjon og fornyelse. Hun bejubler dialogen - selve arvestykke
- og døper i samme åndedrett universitetets nye «Learning Platform»
for Afrodite. Det ble applaudert, men den som ville, kunne registrere
at det i enkelte leire ble summet om rektors tale. Var det ikke en
adm.direktør som pustet under rektorkappen? Hun var jo ikke valgt,
men ansatt av styret. Tiden leger ikke alle sår!

Og alle var der! Tidligere og nåværende studenter, bedriftsledere,
politikere og partnere fra inn og utland - virkelig og virtuelt. De dukket
opp fra forskjellige verdenshjørner live og i opptak. Alumninettverkets
president hadde rektor til bords. Direktøren for det toneangivende Te-
lenordia vandret fornøyd rundt, hjertelig tilstede. Socratesuniversite-
tet var et av flaggskipene for lønnsomt og innovativt partnerskap
mellom næringsliv og utdanning som hun visste å bruke i sin stadig
mer imperialistiske kontakt med omverdenen. Og så kom Regjeringen
- vitenskaps - og næringsministeren, flybåret fra Brüssel, hvor minis-
teren som kjent har påtatt seg tunge og viktige oppgaver på EUs vegne
med sikte på en mer samordnet europisk nærings - og sysselsettings-
politikk. I sin tale om endringskompetanse, kunnskapsøkonomi og
konsekvensene av en stadig sterkere globalisering roste ministeren
universitetsledelsen og deres partnere for framsynthet og mot i møte
med de enorme utfordringer kunnskapsbedrifter er blitt utsatt for de
siste 5-10 årene. Ministeren hadde merket seg «medaljene»; den inter-
nasjonale akkrediteringen og en meget tilfredstillende ranking innen-
for flere fagområder. Hun berømmet den massive satsningen på ny
teknologi som universitetet hadde våget å foreta rundt årtusenskiftet;
en magnet på studenter og alliansepartnere. Ministeren innrømmet at
hun den gangen hadde tilhørt skeptikerene. Men kompetanserefor-
men på slutten av 90-tallet hadde hun vært for - og de voksne «realko-
mpetente» hadde overbevist henne om at livslang læring betyr
fleksibilitet i tid og rom. Datastøttet læring - fjernt og nær var tingen!
Det ble humret godmodig da ministeren benyttet begrepet læringsrev-
olusjon om de endringer som hadde foregått på Socrates de siste 5 år.
Hvem husket vel ikke den energiske unge politikeren flaksende rundt
i sitt privatleide fly «Libresse med vinger» midt på 90-tallet for å samle
velgerne til beste for «unga våre» - bedre skole og renere luft! Og hun
hadde ikke glemt idealene, samtidig som hun var meget klar i sin be-
skjed til universitetet: Det ville ikke bli forstått om hundreåringen
inntok stabilt sideleie. Socrates.Campus.edu er i følge ministeren ikke
på vei inn i himmelen, men på sporet av de neste 10 år.

Dette og mye mer fra fortellingen om Socrates.Campus.edu kunne Aftenpos-
tens lesere la seg informere om en dag i oktober 2010. Aftenposten har sogar
fått adgang til rektors private dagbøker fra de tre første årene på Socrates.

Og som alltid ellers; det handler om øyet som ser...
Fra Aftenpostens jubileumsmarkering:

Rektor og direktør
Det var besluttsomt og modig av det nyoppnevnte profesjonelle styret våren
2003 å ansette som rektor en kvinne i 40-årene med bred erfaring fra
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næringslivet, bl.a var hun kjent fra større fusjonsprosesser. Universitetet
skulle ha en leder som ivaretok både pedagogiske og administrative ledelses-
funksjoner. Den nye rektoren hadde riktignok sin embetseksamen, men
ingen erfaring fra forskning. Derimot hadde hun hatt flere studieopphold ved
det amerikanske universitetet MIT, bl.a for å studere IKT i læringsøyemed.
Den nye rektoren fikk i oppdrag å revitalisere Socratesuniversitetet som
attraktivt, moderne og fremtidsrettet lærested, campus i nett, hvor student-
sentrert undervisning og læring skulle ha hovedfokus.

Kunnskapsbedrift
En heller uvant tackling for det ærverdige Socratesuniversitetet var den nye
særloven om fristilling av universiteter og vitenskaplige høyskoler. Det er
godt dokumentert at det først og fremst var studentene og noen fagforeninger
som sterkest bidro til at de avgjørende vedtak ble fattet. Fristillingen av
Socrates skjedde i stor grad mot den tidligere ledelsens vilje. Etter diverse
runder med jussen dukket Socrates opp som statsforetak.

Entreprenørskap, initiativ og mot i de akademiske miljøene ble lagt særlig
merke til av den nye ledelsen og hennes profesjonelle styre; nye ideer og kul-
tur for endring ble belønnet. En differensiert lønnspolitikk ble iverksatt hvor
personlig uttelling i stor grad ble knyttet til kvaliteter ved undervisningen, stu-
dentenes resultater, mentorvirksomhet og mer tradisjonelle kriteria som
antall publiseringer, etc. Ved stillingsopprykk eller utnevnelser ble dyktighet
i undervisning, bl.a tilrettelegging for læring via internett og utvikling av
læringskonsepter i samarbeid med næringslivet vurdert som særlig meriter-
ende. Tryggheten i stillingsvernet ble satt på prøve og etter hvert gradvis
avløst av friere individuelle tilkoblinger. Socrates begynte å ligne på andre
kunnskapsbedrifter. Derfor ble heller aldri skepsisen blant ansatte noe annet
enn rituell internmassasje.

Vitenskapens natur er dynamisk nyskapende; derfor må også disse verdi-
ene gjenspeiles i en fleksibel organisering og interessert imøtekommenhet
overfor nye initiativ/nye løsninger, mente professorer som raskt så mulighet-
ene for faglig giv og en forsterket økonomi både for institusjonen og seg selv.
Sett utenfra skal Socratesledelsen takke for at slike holdninger gjorde seg gjel-
dende. For det ble særdeles viktig å beholde de beste medarbeiderne og kny-
tte til seg nye; dessuten sikre nødvendig oppslutning om felles mål og lojalitet
i endringsarbeidet. I samråd med fagforeningene ble det derfor iverksatt
kloke og «lønnsomme» organisatoriske grep som etablering av Socrates-
media, et A/S som handler med læremidler og læringspakker. De ansatte har
aksjer i bedriften som en del av lønnen. En lignende selskapsdannelse er Insti-
tutt for interaktiv læring (IL), hvor privat læringsindustri også er aksjonærer.

Det var et bevisst valg fra styrets side å å konkurranseutsette en del av
1.grads utdanningene, bl.a innenfor medisin. Her dukket det opp private
aktører med faglig godkjenning som var konkurransedyktig. Noen områder
er blitt satt bort til andre; f.eks internettopplæring for ansatte og studenter - og
teknisk drift og vedlikehold. Andelen teknisk/adminstrativt personale er
sterkt redusert; samtidig er det gjennomført betydelige endringer i arbeidsfor-
holdene for de vitenskaplig ansatt, bl.a er en andel vitenskaplig personell
ansatt på prosjekt - og kontraktsbetingelser. Endringene innenfor struktur - og
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personalpolitikk har generert mer tid og konsentrasjon om fordypningene og
økte ressurser til langsiktig forskning og mentoring på høyere nivå.

Erfaring gjør klok - og rik!
(Fra rektors dagbok, februar 2007):
Et dynamisk akademisk miljø tåler opposisjon og meningsbryting

- så også Socrates, Det fikk jeg erfare i saken om alumninettverk. Kort
tid etter at jeg tiltrådte stillingen, ønsket jeg å etablere et
alumninettverk ved Socrates - etter modell fra MIT - hvor jeg selv var
medlem. Tiden var ikke moden. Det skulle ta flere år før bærekraftige
alumninettverk var etablert. Nettverkene representerer inntekter for
Socrates gjennom at nettverkets medlemmer markedsfører sitt gamle
lærested, er potensielle forbrukere av etter- og videreutdanning og
gjennom gaver og tjenester. Imidlertid - fortsatt oppfattes ikke spon-
soravtaler og aktiv markedsføring som helt stuerene aktiviteter på So-
crates. Det har tatt tid å tilpasse seg at verken penger eller studenter
bare kommer av seg selv!.. Det har derfor vært særdeles viktig for meg
å «balansere» utviklingen - i min iver etter å linke tradisjon og
fornyelse, skape identitet og gjenkjennelse - og samtidig tilstrekkelig
kreativ usikkerhet.

Det var med et visst velbehag jeg i år 2004 kunne konstatere at l
økonomien var såpass bra at styret ved Socrates takket nei til reklame-
finansierte forelesninger fra CNN. God økonomi på Socrates skyldtes
ikke minst et bedriftsøkonomisk blikk på virksoheten, fokus på ut-
viklings -g driftskostnader pr. student og anvendelse av kostnads - og
læringseffektiv teknologi. Det har kostet å drifte de akademiske ide-
alene, transformere og parre dem med nye kvalifikasjonskrav og selge
dem til høystbydende!

Utdanning som vare
Utrolig men sant - «amerikanske tilstander» ble fra studenthold omtalt som en
redning fra den sakte død; sponsorer og oppdragforskning var virkemidler
som skulle reise kapital, som skulle bidra til å hindre hjerneflukten til utlandet,
og som skulle gjøre Socrates lekker for de beste forskerne og investorene; et
lærested man smykket CV' en med - når den tid kom. For studentene hadde
skjønt konseptet, som det heter nå for tiden. «Penger følger kvalitet!», hører
man. Studentene er kunder som velger lærested ut fra dokumentasjon på
kvalitet og fleksibel læring, linker til utenlandske universiteter og kontrakter
med næringslivet. Studentmakt handler plutselig om penger og kjøpekraft,
men også om innflytelse på studietilbudet, innhold og organisering gjennom
studentevalueringer. Kravene fra de mobile studentene tilfredsstilles til dels
gjennom et utviklet UNINETT i høyere utdanning,, som gir studentene
grenseløse muligheter til studie - og lærestedskombinasjoner(pr i dag 8 andre
norske høyskoler og universiteter og 21 internasjonale), og som samtidig
lagrer relevant kunnskap om studenten, avregner tid - og ressursbruk m.m.
Den avanserte informasjonsteknologiske infrastrukturen er bygd opp i samar-
beid med leverandører av maskinvare og kommunikasjonsutstyr.

Men det er blitt betydelig dyrere å studere - til tross for gunstige stipen-
dordninger. Studentene bemidles fra Studentbanken, stipend og lån, eller stu-
diene finansieres av arbeidsgiver, og/eller med støtte fra forskjellige
arbeidstakerfond. Oppdragforskning er blitt en viktig inntekstkilde som sam-
men med grunnbevilgningen gir en viss økonomisk forutsigbarhet og bidrar
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til å sikre både undervisning og grunnforskning innenfor smale områder.
Sockratesuniversitetet har en internasjonal akkreditering og har oppnådd en
meget god ranking innenfor flere studier - på delfag og hele udanningsforløp,
bl.a medisin. Overgangen til utenlandsk gradsstruktur betyr i større grad
likeverdig konkurranse også om utenlandske studenter. Ledelsens ved
Socrates legger stor vekt på å tiltrekke seg fullt betalende utenlandske stu-
denter både til campus og som fjernstudenter. Det gir derfor liten mening å
snakke om et hjemmemarked innenfor høyere utdanning.

Kvalitet i kvantitet
Socratesuniversitetet var i noen årtier på 1900-tallet sett på som et eliteuniver-
sitet. Elitebegrepet den gangen knyttet seg nok mer til hvem som hadde
anledning til å la seg immatrikulere på Socrates enn det som ble produsert
der. I dag er det et viktig suksesskriterium å møte «alle» utdanningsbehov,
individuelt og for grupper/næringslivet med høg faglig kvalitet i undervisn-
ing, målt gjennom studentenes evalueringer, resultater/akkreditering/
rangering, studenttilgang og internasjonale samarbeidsavtaler. For Sockrate-
suniversitetet har det vært viktig » å se og bli sett«! Socrates ventet ikke på å
bli oppdaget når endrede betingelser virkelig satte overlevelse på dagsorden.
Markedsføringen er overlatt til det profesjonelle informasjonsbyrået
Inforama. Så Socrates møter du overalt - kjære leser, med sine fortreffe-
ligheter og beskjeder om fremtidige satsninger. Kvalitet i undervisning, stu-
dentresultater og pris beskrives detaljert. «What gets measured, gets done!»

Socratesuniversitetet - et åpent, dynamisk og teknologisk avansert lærested
Læring og studiekvalitet er gitt det strategiske fokus på Socrates med kon-
sekvenser for kompetanseprofil og læringsteknologi. Her har virkelig rektor
og styret tatt kommandoen. De vitenskaplig ansatte og studentene skal ha de
ypperste arbeidsbetingelser, og interaksjon med næringsliv og andre lærest-
eder skal være nærverende og synlig. Socrates. campus. edu er i nett. Student-
kortet gir studentene aksess til eget brukermiljø uansett hvor de logger seg på
og tilgang til et bredt utvalg av læringskapasiteter og læremidler over nettet.
Studentene nyter godt av at opplæringen fasiliteres både synkront på fysisk
campus og asynkront på virtuelt campus. Studentene har sin egen e-post
adresse, og tilgangen til internett er gratis; de har sine hjemmesider; et virke-
middel både for personlig profilering i forbindelse med bedriftsoppdrag som
del av studiene, men også som vindu for kommunikasjon med forelesere og
medstudenter. Informasjonsteknologien har bidratt til å viske ut skillelinjene
mellom grunnutdanning og etter - og videreutdanning, mellom førstegangs-
studenter og de livslangt lærende. Studentene arbeider on - and off campus -
og andre steder via PC'en, nettbaserte mobiltelefoner, interaktiv TV, medias-
creens m.m.

Forskningsbasert IKT-støttet læring
Rektor selv er primus motor og«innhold» i læringsreformen! Hun har for
eksempel medvirket til at datastøttet læring på Socrates er noe annet enn
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«brevskole» på nettet, enkle drilløvelser og distribusjon av forlesninger. Hun
har dreiet oppmerksomheten fra teknologien og den ensomt lærende mot
interaktiv læring i grupper, kreativ produksjon og kritisk tenkning gjennom
bruk av forskjellige typer teknologi som lyd og bilde, grafikk og spill.
Læremidler er IKT-baserte, men ikke alle læringsprosessene; fremdeles er
«F2F-metoden» (face-to-face) - forelesninger og veiledning anvendt som en
kilde til inspirasjon og opplevelse.. Læringsreformen på Socrates handler ikke
minst om interaksjonen med næringslivet som partnere på læringsarenaen.
Studiene er f.eks i stor grad forankret i praktiske problemstillinger og løs-
ninger - og opplæringen er organiseret rundt sentrale prinsipper i forskningen
(PBL - metoden); som noe ganske annet enn forelesninger «levert» av for-
skere. Rektors ideal er forskningsbasert læring! Hun stimulerer til doktor-
gradsarbeid i grupper. Rektor har nådd mange, men ikke alle; noen har forbe-
holdt seg retten til ikke å synke ned i seminaristenes rekker! Det blir for
eksempel forventet på Socrates at universitetslærerne tilrettelegger læring-
spakker for internett med klare kravspesifikasjoner til interaktivitet, at de
deltar i elektroniske seminarer og diskusjonsgrupper; dessuten at de gjen-
nomfører både campuskurs og fjernkurs; 'dual mode'. Læringsdesignet er
omformet; f.eks kan koblingen av virkelig og virtuell læring bety at den fysiske
rammen er læringslab'en på romansk institutt, mens den virtuelle er Sorbonne
- via nettet, simuleringer og «live» video-conferencing.

Flimmergenerasjonen og de realkompetente
Aftenposten møter dem på Zantippe - en av de mange cafeene på Socrates

- Ane, Rahmed og Peder.
Ane skal bli økonom, men akkurat nå studerer hun historie som bifag, dvs

økonomisk historie for å sikre seg tilstrekkelig bredde i sin kompetanse. Ane
representerer en etter hvert sjeldnere rase, heltidsstudenten. Hun har rikti-
gnok en jobb, men inntil videre er studiene hovedbeskjeftigelsen. Socratesuni-
versitetet tilfredsstiller Anes krav om fleksibilitet og tilstrekkelig struktur i
studiene. Hun har valgt å bruke studiesjekken sin på Socrates fordi universite-
tet har en god internasjonal ranking og ellers et bra rykte som et moderne og
avansert studiested med et rikt utbud av kultur - og idrettsaktiviteter. Ane har
ellers lagt vekt på at studieveiene på Socrates er linket til det virkelige
arbeidslivet gjennom prosjekter og andre arbeidslivsnære arbeidsformer, og
at studentene enkelt kan ta fag eller deler av utdanningen ved anerkjente uten-
landske læresteder. Ane vil ut i verden, men det passer henne godt å ha
Socrates som fast holdepunkt - en base å gjøre «sprangene» fra. Hjelp til kar-
riereplanlegging har hun hentet fra flere hold - ikke minst fra universitetets
egne kompetansemeglere. De er tilgjengelige både på nettet og i Læringssen-
teret. Ane har fått hjelp til å sortere i vrimmelen av muligheter og bistand til
kontraktsutforming med andre studiesteder. Neste år skal hun til USA; stud-
ier og arbeid i et år i et amerikansk firma for å lære entreprenørskap. Året etter
planlegger hun å ta et støttefag ved Handelshøgskolen i København i internas-
jonal økonomi som nettstudent. Ane er kvalitets -og prisbevisst. Hun har ingen
rike foreldre å lene seg på; utdanningen må hun besørge selv. Ane er en kre-
sen kunde på utdanningsmarkedet; hun har dårlig tid og vil få mest mulig god
utdanning for «lærepengene» hun har til rådighet fra Studentbanken i form av
lån og stipend. Ane tror at den studentmakt som hun og de andre studentene
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representerer, fremmer kvaliteten på Socrates. Universitetslærerne og
ledelsen må vise hva de duger til; at de fortjener studentsjekkene, dvs at de blir
foretrukket framfor andre læresteder - ellers vil ingen handle her lenger, tror
Ane.

Det var altså ikke de teknologiske fasilitetene ved universitetet som brakte
Ane til Socrates. Hun reagerer uforstående på problemstillingen. For Ane ville
det vært helt utenkelig å kjøpe utdannelsen sin på et universitet eller en høg-
skole som ikke var på høyden med den teknologiske utviklingen, ei heller
hadde den beste kompetanse på datastøttet læring å tilby. Hun sammenligner
det med å kjøpe en ny bil med sikkerhetsutstyr fra forrige århundre. Og har
kanskje ikke studentbanken nylig kunnet fastslå at studenter på studier med
høg teknologifaktor har bedre gjennomstrømning og fullfører med bedre
resultater enn sammenlignbare studentgrupper. Ane har anvendt datamaski-
nen på skolen og i alt skolearbeid fra hun var 6 år. I videregående arbeidet de
stort sett papirløst ; til og med lærebøkene fikk avløsning og ble vekslet inn
mot PCer. Dette skjedde på mange skoler rundt årtusenskiftet. Ane husker
hvor forskrekket lærene i videregående ble da de oppdaget at elevene i en
spørreundersøkelse svarte at PC- en betydde mer kontakt med lærene.
Lærene svarte det stikk motsatte; de mente at de mistet kontakt med elevene.
Ane smiler; for lærerene betydde kontakt at de hang over skulderen og
snakket til(med) oss; for oss elevene betydde kontakt ikke minst at vi fikk rask
response på arbeidene våre, og der var PC-en og mailen verdifull! Ane er født
i 1991 - inn i internettsamfunnet og mobiltelefonien. Hun begynte på skolen i
1997 som første generasjon 6-åringer. IKT skulle integreres i alle fag. Vi skulle
forberedes på det nye årtusen, mimrer hun - på cafeen Zantippe på Socrates.
Campus.edu 2005-13 år senere. Ane var heldig. Skolen hun gikk på, utstyrte
alle 6-åringene med hver sin bærbare PC. Det medførte store mediaoppslag og
skarpe reaksjoner. Noen var redde for at vi ikke skulle lære å skrive og lese!
Ane synes det var en litt komisk reaksjon. For var det ikke slik kanskje at det
nettopp var i spesialundervisningen - til hjelp for barn med lese-og skrivevan-
sker - at datamaskinen kom inn i skolen. Derfor kunne det vel ikke være et så
farlig redskap!

Peder og Rahmed har en løsere tilkobling til Socrates enn Ane; de deler
tiden sin mellom jobb og etterutdanning. Rahmed, 35 år, arbeider i et
datafirma med spisskompetanse på UMTSII-teknologi. Han har fagbrev som
elektromontør fra 1995. Noen år senere slapp han inn på Socrates, vurdert
som «realkompetent» til å avlegge høyere universitetseksamener. Nå er han
tilbake igjen fordi universitetet har inngått en samarbeidsavtale om «bytte» av
kompetanse; dvs at Rahmed har ansvar for opplæringen i aktuelle moduler
innenfor informatikk, mens universitetsansatte oppdateres på relevante
emner i den bedriften Rahmed er ansatt i. Det er i denne forbindelse han har
møtt Peder, 50 år, tannlege og deltidsstudent. Diverse yrkesbelastning har
ført han tilbake til utgangspunktet, Socrates. Det var ikke lett å slippe unna;
Peder har nemlig erfart hva det vil si å være en meget attraktiv kunde for
læringsindustrien. Han er «finansiert» fra flere sikre hold, trygdesystemet, for-
sikring og et arbeidstakerfond. Etter diverse research valgte han sitt gamle
universitet, og han er imponert over den nye virkeligheten han møter. Univer-
sitetet har oppdaget studentene! Faglig kvalitet og bruk av informasjonste-
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knologi og interaktivitet i læringen bestemte valg av studiested. Peder er midt
i livet og skal ut på et nytt arbeidsmarked; da vil han ha mer å tilby enn «gårs-
dagens teknologi og arbeidsformer».

Ane, Rahmed og Peder vet at de etter endt endt utdanning er ønsket
hjertelig velkommen inn i et alumninettverk ved Socrates

Ung bransje og gamle aktører
Mye har gått bra for 100-års jubilanten. Socrateslederne har hatt hell og tiden
med seg, men de har også gått på skjær. Blant annet vil det ta lengre tid enn
forventet å realisere den ambisiøse planen om å gjøre utdanning fra Socrate-
suniversitetet til eksportartikkel. Målet om å tiltrekke seg et større antall uten-
landske studenter er i liten grad nådd. Socratesuniversitetet har riktignok
gode utvekslingsavtaler med internasjonale læresteder - men disse er også
konkurrenter. En stor andel av studentene som starter på Socrates, hopper
over til utenlandske partnere etter kort tid. Socrates har måttet erkjenne at i et
komplekst nettverk handler det i stor grad om å bli merkevare, men også at
rollen som faglig spiss nettopp kan være et resultat av samarbeid gjennom
konkurranse. I år 2005 etablerte både Harvard og Standford seg med kontorer
i hovedstaden og startet med megling av kompetanse for enkeltpersoner og
bedrifter. Socrates har gjort lignende etableringer i utlandet - men uten å ha
lykkes i samme grad. I tillegg merker Socrates en økende konkurranse fra pri-
vate aktører. Den sterkeste utfordreren her hjemme er den nye konstellas-
jonen mellom BI, Statoil og K-Bank - som etter lang runde med konsesjons-
søknader bygger et nytt nettverksbasert universitet på Fornebulandet. Histo-
rien om kunnskapsbedriften Socrates.campus. edu bygger på både dyrkjøpt
og dyrbar erfaring; bl.a at fokus og strategi kontinuerlig må revurderes, at
læringsindustrien er en ung bransje hvor gamle aktører lett kan miste grepet!

For fremtiden er ubarmhjertig og truende nærværende!

11.3.3.2Utløsende faktorer:
I dette scenariet har vi sett en heller radikal omlegging av U & H sektorens
strategiske fokus med satsing på studenter, samarbeid/ allianser og nye IKT
baserte læremodeller som kritiske innsatsfaktorer. Vi ser også en betydelige
endringer i rammebetingelser mht. finansiering, organisasjon og ledelse. Hva
er det som utløser de forhold vi har fått beskrevet, hva slags årsaksforløp og
hendelser lå til grunn:

Flere om beinet
Fra midten på 90-tallet var universitetene og høgskolene ikke lenger enerå-
dende innenfor høyere utdanning og forskning. Private tilbud dukket opp og
erobret både studenter og fagområder. Flere av de større bedriftene var i ferd
med å etablere egne utdanningsenheter i klar konkurranse med de etablerte
statlige institusjonene. Overnasjonale kompetanse-nettverk hvor norske bed-
rifter inngikk, vokste fram - til dels basert på den ferskeste teknologien for dis-
tribusjon av opplæring, men etter hvert også med tilbud om effektive interak-
tive læringsformer. Bedrifter som inngikk i slike allianser, så verdien av redu-
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serte kostnader til reiser, opphold og fravær. Flere av etableringene hadde en
distriktsvennlig profil. Intensjonsavtaler med utenlandske pestisjeuniversitet
ble undertegnet. Fagbevegelsen spilte med. På en jobb - og utdanningsmesse
for ungdom arrangert i hovedstaden i februar 2000 markedsførte nærmere
200 utenlandske universiteter/høgskoler sine utdanningstilbud*. To norske
universitet hadde stand på messen. Kunnskap og utdanning syntes å være i
ferd med å oppføre seg som en global vare.

Ikke til å stole på
Fra 1997 til 2000 sank antallet studenter i grunnutdanningene på Socratesuni-
versitetet med over 15 %. Årsaken kunne ikke tilbakeføres til demografiske
forhold. Særlig realfagene og de tekniske studiene ga uttrykk for bekymring
over den sviktende rekrutteringen. Hvem skulle bygge fremtidens broer og
tunneller? Urovekkende rapporter om stryk og svak innsats fra umotiverte og
late studenter er ingredienser i fortellingen om Socratesuniversitetet ved
utgangen av forrige århundre. Det gikk så langt at læresteder gjennom annon-
ser fant grunn til å minne vordende studenter på at å studere er «hard work
not hard fun». Denne kampanjen fikk imidlertid liten betydning for rekrutter-
ingen! Kritiske røster tok til orde for at Socratesuniversitetet med sine
arbeidsformer og akterutseilte teknologi var i ferd med å bli irrelevant i for-
hold til behov i arbeidslivet og studentenes forventninger til effektiv og fleksi-
bel læring. En rapport fra det såkalte Nettverksuniversitetet avdekket at tallet
på fjernundervisningsstudenter økte med 1400 prosent fra 1994 til år 2000.
Universitetenes fremtid ble debattert i mediene; bl.a kunne man lese følgende
i en større avis:

«Om internasjonalisering er et viktig parameter, så gjelder det samme
for det faktum at vi vil oppleve synkende studenttall, og at de tradis-
jonelle universitetene er nærmest hjelpeløse når det gjelder peda-
gogikk. Fremtidens studenter blir færre, og de vil søke seg til
universiteter hvor det tilbys moderene pedagogikk. Et nytt universitet
kan ikke baserer seg på upersonlig masseundervisninmg med 40
prosent stryk....Det må være et universitet som ansporer til og stiller
krav om at det spørres, diskuteres, skrives, reflekteres, osv. En gam-
meldags eksamensfabrikk er intet nytt universitet».

Studentene var utålmodige. De hevdet at det ikke var IKT alene som skapte
utfordringene for de høyere lærestedene ved årtusenskiftet; utfordringene er
her nå - og det har de vært det lenge, mente studentene! Kravet om modernis-
ering av innhold i studiene, mer fleksibel opplæring, mer arbeidslivsnære
arbeidsformer, prosjekt-/problembasert læring og eksamensordninger som
speiler den læringen som har foregått, hadde vært et krav over år. Studentene
etterlyste en læringsreform som koblet teknologi, faglig innhold, pedagogikk
og organisasjon. De fryktet studentflukt til utenlandske universitetet. Det ble
skapt et inntrykk av at universitetene ikke uten videre ville makte å velge løs-
ninger som kunne møte morgendagen - til tross for skyhøye ambisjoner om å
bli ledende læresteder på den internasjonale arena.. Det ble vist til at man
hadde organisert og strukturert seg - og ledet etter modellen «mer av det
samme» gjennom hele 90-tallet - til tross sterkt endrede forutsetninger; jfr den
enorme studentveksten.
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Veid og funnet for lett
En OECD-gjennomgang av høyere utdanning ved slutten av hundreåret pekte
på alvorlige svakheter mht kvalitet, organisering, kostnader og relevans mht
næringslivets behov. Det ble stilt spørsmål ved arbeidsdelingen mellom for-
skning og undervisning. Videre uttrykte OECD-kommisjonen undring over at
et universitet som Socrates så å si ikke var i inngrep med det innovative livet i
nærliggende forskningsparker. Man anbefalte en drøfting av begrepet «for-
skningsbasert undervisning». Ros ble imidlertid noen få tverrfaglige miljøer til
del - karakterisert som «framtidsrettede veksthus» i ellers ordinære omgiv-
elser. Det ble tilrådet at myndighetene vurderte alternative modeller for finan-
siering, bl.a som virkemiddel for økt kvalitet. Det ble ellers etterlyst en bered-
skap mht til den bebudede kompetansereformen, og større bevissthet om
bruk av moderne informasjonsteknologi. IKT på Socrates så langt handlet
mye om investering og lite om innovasjon verken i undervisning eller forskn-
ing. Imidlertid var der hederlige unntak; problemet var at man ikke visste om
hverandre; veivisere for spredning av «best practice» var fraværende, likeså
incentiver som fikk miljøene til å strekke seg, eller gjøre krav på oppmerksom-
het eller belønning. Fravær av ordninger for stimuli og respons ble kommen-
tert i OECD-rapporten.

Fristilling med konsekvenser
Tidlig i år 2000 avga Høyere Utdanningskommisjon sin innstilling om tilstand
og endringsbehov innenfor høyere utdanning i Norge.Utdanningskommis-
jonen samlet seg om forslag til noen vesentlige endringer som skulle komme
til å få store konsekvenser i de kommende år, bl.a et markedsbasert incentiv-
system for høyere utdanning. I 2002 ble  den nye særloven om fristilling av  uni-
versiteter og vitenskaplige høgskoler iverksatt med mulighet for organisering på
linje med markedseksponerte statsforetak. Ved første øyekast virket ikke
loven særlig radikal, men på samme måte som med Energiloven tidlig på 90-
tallet skulle den komme til å innlede en markedsrevolusjon i sektoren etter
hvert som aktørene tok den i bruk. Loven innebar stor grad av fristilling på det
personalpolitiske området, bl.a mulighet til å redusere bemanning på noen
områder for å kunne vokse på andre, rett til å opprette aksjeselskap og inngå
forretningsallianser på linje med andre bedrifter, rett til å avvike fra nor-
malordningen med valgt rektor, rett til markedsprising av ettertraktede kurs
og lærere osv. Omtrent samtidig ble det iverksatt  en ny modell for finansiering
av høyere utdanning. Grunnbevilgningene ble kraftig redusert, og man så for
seg en sterkere markedsorientering med studenter i rollen som kunder. Som
en oppfølging av Utdanningskommisjonens forslag vedtok ellers Stortinget at
det skulle opprettes  et nasjonalt sertifiseringsorgan for høyere utdanning; pri-
vat og offentlig, utenlandsk og norsk. Alle institusjoner som innfridde kravene,
fikk dermed rett til å konkurrere om studentenes penger - ikke som bevilgning
over statsbudsjettet i henhold til måltall, men i form av betaling av stud-
ieavgifter. Pengene skulle følge studentene i form av studiesjekker.
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Livslang læring
I 1999 vedtok nasjonale myndigheter en lov som sikret den enkelte
arbeidstaker en individuell rettighet til etter - og videreutdanning. Det ble
også gitt anledning for personer med såkalt «realkompetanse» å studere ved
universitetet. Penger fulgte ikke automatisk med. Ordningen skjøt fart når
bedriftene fikk anledning til betydelige skattemessige fordeler ved investering
i humankapitalen. Ordningen innbar dessuten at det lønte seg privatøkono-
misk å arbeide og studere på deltid. Både myndighetene og arbeidslivets
organisasjoner vektla sterkt at dette ikke var en tradisjonell skolereform; de
utdanningssøkende skulle møtes med fleksibel læring gjerne lagt til egen
arbeidsplass. For lærestedene var reformen en stor utfordring, men kunne
samtidig bety både økt ressurstilgang, utvikling av teknologi, samspill med
andre utdanningsinstitusjoner og forankring i næringslivet; dvs vesentlige
synergieffekter. Forutsetningen var at man hadde tillit i markedet som sam-
virkende utdanningsaktør, konkurransedyktig på kvalitet og tilpasning - og en
organisasjon som evnet å fatte beslutninger i tide.

Det er de beste som forsvinner
Studenttilstrømningen på 90-tallet hadde medført at det på mange læresteder
var inngått mer eller mindre livslange forhold til et stort antall ansatte som i
utgangspunktet var tenkt som «sesongarbeidere». Nå satt man der med altfor
mange i sitt brød og med en stadig synkende studentmasse, hvilket betydde
færre ressurser. Heller ikke var det opplagt at den rekruttering man hadde
gjort på 90-tallet, var den som best matchet de utfordringene universitetene
stod overfor i konkurransen om andeler i utdanningsmarkedet inn i det neste
årtusen. Det oppstod etter hvert store problemer med å holde på de beste fag-
folkene; etter hvert også de beste studentene. Man så tendenser til at ansatte
ved universitetene bidro vel så mye til verdiskapningen på privat basis i andre
virksomheter enn på egen arbeidsplass. Det lekket spisskompetanse både til
næringslivet og utenlandske læresteder. Ved utgangen av 90-årene rammet
dette særlig forskerrekrutteringen. Nøkkelstillinger ble stående ubesatt, og
prosjekter måtte avlyses. Norsk grunnforskning befant seg på et bunnivå når
det gjaldt ressurstilgang. Lønningene til norske universitetsforskere lå bety-
delig under nivået i andre skandinaviske land. Det ble produsert færre viten-
skaplige artikler i Norge pr. capita enn i Sverige, Danmark og Finland.* Uni-
versitetene fremstod som løst koblede systemer. I mediene ble det etterlyst
«et strategisk fokus» rettet mot nasjonens evne til å overleve som kunnskaps-
nasjon. *(Aftenposten 6.2.2000)

3.4  Universitetet som kontrapunkt

11.3.4.1Karakteristikk

I dette scenariet har de etablerte universiteter og høyskoler definivt svekket
sin stilling på den store og voksende arena for høyere utdanning, men har fun-
net en rolle som motvekt til de kommersielle konkurrenter. At det ble slik sky-
ldes i stor grad at motkreftene mot en «markedsorientert» fornyelse viste seg
sterkere enn noen hadde forutsatt.. Eieren, staten, støttet kun endringsviljen
passivt, ved å fristille - uten å angi retning. I ettertid ble det klart at det man
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hadde kalt strategi kom av nødvendighet: å satse på sitt særpreg var det eneste
alternativet som i praksis gjenstod. Her fikk institusjonene hjelp av politikken.
I skyggen av EU-ja og økt globalisering, fikk universitetenes en forsterket
symbolverdi som bærere av de nasjonale og demokratiske verdier. Det ble det
er tørket støv av rollen som kulturbærer og folkeopplyser.

Kontrapunkt-universitetet framtrer som et klart alternativ til en stadig mer
kommersialisert lærings- og utdanningsvirkelighet. IKT i forskning og under-
visning øker effektivitet og kommunikasjon på tradisjonens premisser. Men
de tradisjonelle rammene, og særlig manglende vilje og 'incentivsystemer' for
allianser med markedet - medfører imidlertid at IKT ikke får noen vesentlige
virkningen av for organisering og læring. På den annen side eksperimenteres
det på områder der IKT kan spille på lag med tradisjonen, for eksempel digital
formidlingsteknikk som styrker og utvikler foreleserens rolle. Relativ suksess
til tross: rundt 2010 koker det under overflaten: er dette et regime foran under-
gangen?

11.3.4.2Fortelling: Universitetene som Kontrapunkt
Foran rektorvalget i år 2011 verserer det et elektronisk opprop på univer-
sitetenes nett kalt » Et regime foran undergangen: Nei til universitetet som
Museum!». Bakgrunnen for dette oppropet er en konflikt som har ulmet
lenge, og som i stor grad har gått mellom de naturvitenskaeplige fagområdene
på den ene siden og humaniora på den andre. Nå er ledelse og nøkkelmedar-
beidere ved Mat.nat lei av umotiverte deltidsstudenter og tap av forskere til
privat sektor, og har foreslått å omgjøre fakultetet til et eget A/S med et
ledende internajsonalt bioteknologiselskap som aksjonær. Den verbale krigen
når store høyder. På den ene siden står universitetsledelsen som ønsker å
opprettholde sin bevaringslinje og forsvarer sin nisjestrategi. På den andre
siden finner vi unge forskere, hovedsakelig fra mikrobiologi og kjemi, som
mener den nye tid er kommet - og definitivt er i ferd med å gå universitetet
forbi. Både forskning og undervisning må tilpasses markedet: de ser ingen
annen vei enn forpliktende allianser gjennom eierskap med de bedriftene de
lenge har foretrukket å arbeide for - og med. Bedriftene på sin side ønsker
direkte eierskap til den intellektuelle kapital de gjennom sine oppdrag bygger
opp på universitetet.

Aggressiviteten kommer til syne gjennom aksjonistenes symbol: en veltet
versjon av statuen 'Tenkeren' - et symbol som tok opp i seg de verdier som uni-
versitetsledelsen hadde forfektet i en årrekke og som - ikke uten suksess -
hadde vært brukt som 'u-trendy' profilering av universitetet. Uforsonligheten
bygger seg opp. Tittelen på opprørernes opprop: 'Et regime foran undergan-
gen' er den samme som på Jens Arup Seips artikkel om embetsmannsstatens
fall. To grupper med ulike verdier og mentale kart kjempet mot hverandre
med en voldsom kraft - å leve side om side syntes rett og slett ikke mulig.

Er Tenkerens tid forbi?
Den veltede statuen og påstanden om at Humboldt nå både var død og

begravet overrumplet den sittende universitetsledelsen - og det ble gammel-
rektoren som rykket først ut med foredraget: 'Er Tenkerens tid forbi?' Hun
ville ikke ha på seg at historiens dom var avsagt og at hun hadde stått på gal



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 866
side. På et åpent universitetsmøte, direkte sendt over universitetets Internett,
holder hun et foredrag i apologetisk ånd:

«Kjære kollegaer og kjære studenter,
I dager preget av hissige angrep er det nødvendig å møte de kritiske røster

og nyansere den lite konstruktive debatten som finner sted.
Jeg føler et behov for å minne alle om hvilke valg et samlet kollegium

engang sto bak, - og hvordan vi forvaltet Universitetet og dets særpreg.
De som nå tar avstand fra det vi står for, - jeg vil kalle dem «Tenker-velt-

erne - representerer langt fra noe nytt. Det nye består i så fall av at debattens
intellektuelle nivå er sterkt avtakende. For både 10 og 5 år siden hadde vi
lignende debatter om veivalg for universitetet; stilt overfor Internett-bølgen
kombinert med kommersielle aktørers press på lærestedene har universitetet
stått ved viktige veiskiller: Skulle vi bli som 'alle de andre', følge markedets
luner og retninger - eller skulle vi bevare Universitetes unike særpreg og
beskytte den kollektive kunnskapsarven fra kapitalkreftene? La meg slå fast:
Det er dette debatten fortsatt dreier seg om - ikke om hvorvidt vi skal ha unge
næringsrettede forskningsmiljøer har i landet!

Ved årtusenskiftet ble monopolet på høyere utdanning angrepet både ved
at en økende andel norske studenter søkte ut, og ved at vi fikk stor konkur-
ranse av private nett-tilbydere på vårt hjemmemarked. Vi skjønte da som nå at
vi gikk inn i en kamp om å beholde den akademiske frihet, en stor forskning-
saktivitet med de ansattes rett til sin intellektuelle produksjon, og et bredt og
tilgjengelig tilbud til studentene og til samfunnet forøvrig. Vi fikk valget mel-
lom å dyrke vår egenart eller delta i leken på markedets premisser. Markedet
fortalte oss at kunnskap og utdanning er som andre varer og tjenester: her var
det kun tilbud, etterspørsel og renteføtter som gjaldt. Å ha ambisjoner - f eks
om mer demokratisk fordeling eller tilgang til kunnskap - var ikke bare 'ute' -
det var et direkte hinder for attraktivitet og verdiskapning. To verdisyn brynte
seg på hverandre. Skulle vi være tro mot våre idealer? Var det overhodet mulig
å få ressurser til å drive et slikt universitet i framtiden? En stund prøvde vi
både og. Det var 'in' å løfte opp det vi kunne hva vi i ettertid kan kalle sporadisk
entreprenørskap og nyskapning: vi kunne vise til både knoppskyting basert på
kommersialisering av forskning og også avansert eksperimentering med lære-
former. Ildsjelene fantes og lyktes ofte langt på vei. Vi grep mulighetene til å
kle oss i en tidsriktig drakt, selv om det mentalt sett var 'rektorkappen' som
dominerte. Utfordringen var at dersom 'unntakene' skulle bli 'system' måtte
grunnleggende incentiver i den tradisjonelle strukturen falle bort - og nye
komme til. Når vi tenkte på grunnleggende kursendringer - f eks at institus-
jonene skulle eie forskningsresultatene og ikke forskeren - framsto universite-
tet som en skjør nylonstrømpe - for uansett hvor, hvordan og når jeg tok grep
ville jeg komme til å rakne hele strømpen: hvem ville da bli på universitetet til
den lønna?

Motkreftene, primært i form av den akademiske staben, var så lette å
mobilisere - og signalene fra departementet, når vi ser bort i fra fristill-
ingsmulighetene, bestod av en blanding av det utydelige og det doble: litt
marked, noe styring - mer nyskapning og mye fordeling. Ikke mye hjelp å få
der! Konklusjonen vår var at vi måtte dyrke vårt særpreg, en konklusjon som
for øvrig var helt i tråd med kommersiell tankegang på den tiden. Et forsker-
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dominert styre var f eks sentralt for vår forretningside. - og i fristillingens tiår
var det å tøft å holde stø kurs. Som et eksempel kan jeg vise et oppslag i Uni-
versitas. (Direktøren må gå - hevder at rektor er umulig å samarbeide med).

Belønningen var at vi faktisk traff tidsånden. Litt tilfeldig, kan jeg kanskje
si, nå i etterhånd..Vi var i god takt med grunnleggende verdier og holdninger
i store deler av ungdomskullene. Flere var lei den ensomme, instrumentelle
studiemåten der samspillet med andre studenter skjedde via dataskjermen.
Fysisk tilstedeværelse og studiestedets betydning som sosialt møtested var
høyere verdsatt enn andre aktører antok: campus ble' in'. I tillegg satset vi på
IKT 'med, og ikke mot tradisjonen' som det het i strategiplanen fra 2003. Støtte
for dialog og kunnskapsutveksling stod i fokus sammen med digital fortel-
lerteknikk. Med de beste professorene i aksjon i vår nye multimedia-audito-
rium kunne vi presentere 'the best show in town', betydelig bedre enn IMAX
teater. Også her ble vi litt overrumplet over graden av vår egen suksess. Men
vi skjønte å utnytte den i vår lobby mot Stortinget. Parolen var: 'våre story-tell-
ere er bedre enn pengetellerne'.

At nisje-strategien var risikofull er ikke noe «Tenker-velterne» behøver å
minne oss om. Men, hvordan klarte vi overhodet å bevare Kontrapunktet midt
i kommersialiseringsbølgen?

Ideen om universitetet som Kontrapunkt ble lansert i en artikkel av Rune
Slagstad fra 2004, like etter at Norge var blitt medlem av EU. Den hadde tit-
telen 'Det nye hamskiftet' og henspilte på Inge Krokanns beskrivelse av over-
gangen fra bondesamfunn til industrisamfunn. Rundt årtusenet skjedde det en
lignende revolusjon, fra industrisamfunn til verdisamfunn - og i tillegg kom
utfordringen fra Europa. Det krevdes en ny politikk og en ny legitimering for
politikken: heldigvis for oss oppstod det en situasjon der politikerne trengte
oss, nesten mer inn vi trengte dem. Budskapet var at UH-sektoren kunne
bidra til å materialisere samfunnet som pedagogisk rom. En gang var
Amtskolen tilstrekkelig. Nå må vi fortsette via Enhetsskolen til, ja, nettopp:
Enhetsuniversitetet.

Universitetet er, både i egne og politikernes øyne, kunnskapsamfunnets
allmenning - der alle kan ferdes uten dyre adgangskort -helt parallelt til at
almenningsretten gir oss frihet, innenfor visse rammer - til å ferdes i naturen.
Vi er garantister for lik rett til utdanning, og det er vi stolte av.

Historieløs kritikk

Manglende bruk av IKT som plattform i undervisningssituasjonen er
brukt som eksempel på at universitetet er gammelmodig. Det er derfor
på sin plass å minne om at vi satset mye riktigere enn mange av våre
konkurrenter etter tusenårsskiftet. De som satset alt på å legge ut
tradisjonell undervisning på Internett har møtt en helt annen virke-
lighet enn 'venture investorene' forespeilte. Kanskje skjønte våre nor-
ske konkurrenter mer av markedet enn oss, men de var altfor blåøyde
til å klare seg i møtet med den internasjonale kapitalismen i lengden.
Hv a er vitsen med å være en liten innholdsleverandør i et multi-nasjon-
alt konsern? Dessuten: Studentene ønsker fortsatt å møtes for å fylle
både sosiale og læringsmessige behov. Det er klart at den nye studie-
finansieringsordningen i kombinasjon med at staten overdro eiendom-
mene til oss bidro til at vi kunne utvikle campus til et inspirerende og



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 868
godt sted å være. Men markedsaktørene skrek om konkurransevridn-
ing pusset vi opp elfenbenstårnet, mentalt og fysisk, og gav mange
konsesjoner til det moderne motkulturelle. ((Japansk hage, In search
of silence)) Forsøk på latterliggjørelse til tross: Vår virkelighet står
ikke tilbake for den virtuelle - som så mange, nå skuffede, tilbydere fes-
tet sin lit til.

Vi har valgt å implementere IKT i undervisningen slik at vi ikke 'trer teknologi
over hodet på folk'. Teknologien er i aller høyeste grad tilstede - men den er
ikke mål og mening for våre produksjonsprosesser, for å bruke markedets
egne ord. Dersom studentene ønsker å anvende teknologiske hjelpemidler er
det selvsagt fullt mulig og helt opp til dem selv. 90% av universitetslærerne leg-
ger ut sitt materiale på Internett. Vi har videokameraer som tar opp forelesnin-
gene i alle auditorium, og vi har lagt ut de aller fleste tjenester lett tilgjengelig
via Internett. Vi mener læring fortjener kvalitetstid og ønsker å stimulerer for
tenkning - ved å formidle forskningsbasert og godt dramatisert innhold. Vi
fikk så god respons på vår business as usual-innstilling at det etterhvert ble
utviklet formidlingstrategier: Det er marked for et læringsmiljø, basert på stor
grad av fysisk nærvær som stimulerer kreativiteten - ved å gi plass, ro og tid
for læring.

La meg minne om hovedpunkter i strategien i min periode:
– Revitalisere fortelleren og formidlingskunsten
– Etablere enkel og billig infrastruktur for kommunikasjon og

koordinering
– Fysiske rammer for sosial læring og individuell kontemplasjon.
– Billige tilbud som alle skulle ha råd til.
– De realkompetente - og Enhetsuniversitet- som 'betaling for

alliansen med Stortinget og tilhørende ressurstilføring

Hva var det da vi fikk til når vi gjør opp status i 2005.
– Universitetet er fortsatt den største leverandør av høyere utdan-

ning i landet, selv om de beste studentene søker internasjonale mil-
jøer - og bedriftene stort sett prioriterer kandidater fra de private
høyskolene.

– - OECD slo nylig fast at fordeling av høyere utdanning er jevnest i
Norge.

– - Vi er et redskap for fordeling av den viktigste ressurs i samfunnet,
det er vi som garanterte for tilgjengelighet og almenningsrett.

– - Vi prefereres som den frie tenker og nyskapningsplass, blant
både forskere og studenter som er ikke er så opptatt av den umid-
delbare problemløsning.

– Eksempelvis har i dag flere av de unge talentfulle som gikk direkte fra
videregående skole og ut i nettjobber - studerende hos oss idag.

– De ble utbrent og følte at kravene til hurtighet tok knekken på den vir-
kelige kreativiteten og dyptgående problemløsning.

Det er kanskje tid for å stake ut en ny kurs, men ikke til å velte
'Tenkeren'. Henfaller vi til avhengighet til markedskrefter og internas-
jonalt eierskap svikter vi våre studenter. Vi reduserer forskningens fri-
het, nyskapningens nødvendige handlingsrom og står i fare for å miste
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vår kulturelle arv. 'Tenkeren' som symbol må tilbake på sin sokkel,
men det forhindrer ikke at vi skal være oss selv nok. Vi må fortsette å
utvikle våre relasjoner både til andre institutter og næringsrettede mil-
jøer. Men viktigst av alt: Tenkeren trenger sin frihet, sin råderett over
egne ressurser samt en intellektuell og kreativt frigjørende møteplass.
Her stiller vi fortsatt i fremste rekke.

De fleste som var på campus eller som satt i sine hjem og studerte hadde hørt
talen over Internett. Svært mange nikket gjenkjennende, enige eller uenige,
ivrige etter å fortsette diskusjonen. Det hadde hersket en legitimitet for en
sterk offentlig rolle i nasjonal kunnskapsoppbygging, ville det fortsette slik?

Riktignok måtte studentene konstatere at mange av de faglig ambisiøse og
«IKT-frelste» studentkolleger hadde valgt å «hoppe over» til de mer prestisje-
tunge internasjonale universiteter etter en kortere periode på Kontrapunkt, og
at lærerne hadde liten tid til studentene utenom forelesningene - det virket ofte
som de var mer opptatt å den forskningen, rådgivning og publisering i egen
regi som de hadde stor frihet til på Kontrapunkt. De fleste studentene syntes
også at undervisningen var teoretisk, etter at de på videregående skole var blir
blitt vant til mer problem- og prosjekbasert læring ved hjelp av nye interaktive
læremidler.

Allikevel hadde UHsektoren som «skjermet» næring klart seg bedre enn
de meste pessimistiske hadde spådd Studentene på Kontrapunktet opplever
det som en befrielse å være relativt «unplugged» og møte forelesere og stu-
dentkolleger på den tradisjonelle måten. IKT er et dramaturgisk hjelpemiddel
i undervisningen. Av og til oppleves det som at foreleserne konkurrerer med
hverandre om å lage en «showpreget» atmosfære i auditoriene. Muligens sky-
ldes dette samarbeidet med NRK Interaktive og forelesernes digitale ekspon-
ering inn i norske hjem, via Tv'en. I tillegg har de fleste forelesere sine egne
hjemmesider der de presenterer foiler, har video-opptak fra auditoriet, og gir
linker til faglig utdypning. Selv om studentene i svært mange tilfeller kan følge
undervisningen hjemmefra på TV eller fra sin bærbare PC, foretrakk de fleste
likevel å studere i en sosial og fysisk hyggelig ramme.

Utløsende faktorer:
Mange vil kanskje oppleve at dette scenariet ikke er forenlig med

drivkreftene beskrevet i inneldningen. Scenariet bygger imidlertid på at den
sterke fokusering på eLæring, globalisering og utdanning som en
kunnskapsindustri, vil oppleve et tilbakeslag i perioden: Forventningene til de
nye private innholdsleverandørene og den nye teknologien ble skrudd for
høyt tidlig i perioden; det viste seg blant annet at man undervurderte bar-
rierene for atde nye mulighetene skulle kunne tas i bruk:

Mangel på standarder og verktøy for produksjon av interaktive læremidler
Uforholdsmessig store kostander ved produksjon av digitale produkter
Stor treghet blant ansatte og studenter når det gjelder å ta i bruk de nye

mulighetene
I dette scenariet har vi sett hvordan Kontrapunkt finner sin rolle som en av

flere aktører på læringsarenen, ved å satse tradisjonelt på forskningsbasert
undervisning, allmenne tilbud og regissert bruk av IKT i selve undervisnin-
gen. IKT inngår imidlertid ikke direkte i produksjonsprosessen, i den grad
universitetene produserer vare og tjenester forholder de seg ikke til marke-
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det, i alle fall ikke som en samlet institusjonell strategi. Markedskontakten
skjer fortsatt i randsoneinstitusjonene og gjennom enkeltpersoner. IKTs
potensiale som koordineringsteknologi er derimot utnyttet meget bevisst
(kobling i alle varianter mellom studenter, lærere, administrasjon og andre
samarbeidspartnere) Universitetet tilbyr forskerne frihet, langsiktighet og oft-
est full eiendomsrett til sin intellektuelle kapital.

Politikernes behov for nasjonal arena
Politisk velvilje var avgjørende for at det rundt årtusenskiftet ble frigjort til-
strekkelig bevilgninger til forskningen. Uten det kunne ikke Kontrapunktets
strategi følges opp. Det var to forutsetninger for dette: (1) god offentlig
økonomi og (2) en vilje til nasjonale prioriteringer, delvis på bekostning av det
regionale høyskolesystemet.

Den første hadde vært tilstede i årtier, den andre var basert på en unik his-
torisk situasjon: medlemskapet i EU utløste, for første gang siden krigen, kan-
skje med unntak av stemningsbølgen ved kong Olavs død, en samling om og
et behov for det nasjonale. I ettertid kan en slå fast at det symbiotiske forhold
universitetet inngikk med Stortinget verken kunne ha vært gjennomført før
eller senere. Medlemskapet ble av mange sett på som siste spiker i sjøråder-
ettens kiste. Lenge hadde frihandelsavtaler, internasjonale konserner og fris-
tilling av offentlige bedrifter bidratt til at Stortinget framsto som en kork på
havet, uten manøvreringsmuligheter. Norske utdanningsmesser ble invadert
av utenlandske tilbydere, drevet av markedets logikk. Politikerne sov i timen
og så plutselig at også dette politikkområdet gled ut av hendene på dem,
undervisning så ut til å bli en tjeneste på linje med andre. Universitetene ble
symbolet for en motreaksjon, et kontrapunkt. Verken den gang eller nå hadde
politikerne dyp forståelse for universitetets idé. Som en kommentator sa det
slik: aldri har norske politikere ligget våkne om natta og bekymret seg om for-
skningens frihet. Politikerne trengte universitetene som nasjonal arena, mer
en universitetene trengte dem.

Realkompetanse og Enhetsuniversitetet
Kampen om og mot de 'realkompetente': Vedtaket om at realkompetente
skulle kunne komme inn på universitetet uten noe mer om og men - i tillegg
til de førstegangsutdannede som ble vurdert etter formalkompetanse - var en
stor utfordring for universitetet, som ikke var riktig var modent for ideen om
'Enhetsuniversitetet'. Skriveføre ansatte kastet seg inn i debatten med innlegg
som 'Det schizofrene universitet: mellom 'folkelighet og forskningsherlighet'.
Ledelsen med rektor i spissen fortvilte: man var avhengig av universitetet
kunne leve med denne spenningen - og mye analytisk oppmerksomhet ville
bare forverre den. Finansieringsformen var, selv om forskningen var oppgrad-
ert, dog slik at antallet studenter hadde mye å si for tilskuddene - og univer-
sitetet trengte disse midlene for å sikre i sin allerede reduserte bredde. Rektor
drev et avansert spill bak kulissene for å dempe gemyttene og gjorde Michels-
ens ord til sine: 'nå gjelder det at holde kjeft' - og for en gangs skyld ble anmod-
ningen etterkommet: prisen for å kjøre denne saken ville bety store kutt i til-
trengte forskningsmidler. Selvfølgelig var det pinlig da deler av e-posten mel-



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 871
lom henne og fakultetsdirektøren på HF ble spredd i vide kretser: 'Dere kan
ta i mot dem uten større anstrengelser og vil bli belønnet med et økt budsjett.»

Using 'new' money - creating 'old' values
Kontrapunktets særlige nasjonale forutsetninger fikk mye oppmerksomhet i
internasjonal presse. At oljeinntekter ble brukt til tradisjonell, nasjonal
kunnskapsoppbygging vakte både interesse og undring. Staten, til tross for
problemer, større legitimitet enn det private, som ved en rekke tilfelle hadde
vist at de ikke klarte å levere, ofte referert til som Røkke-syndromet.

Enhetsuniversitetet, som mange så på som en anakronisme, er mulig å
gjennomføre når man har midler å øse av. Eller for å si det på en annen måte:
Å overleve som anakronisme går utmerket godt an: norsk landbrukspolitikk
hadde vist vei. Norge hadde i årtider ført en politikk for sektoren som var i
konflikt med rådende trender som frihandel og økonomisk rasjonalitet: bøn-
dene er premiert mer som bevarere enn som produsenter og denne logikken
spredde seg. En vittige tunge formulerte seg slik: ' Når bøndene blir betalt for
å ta seg av det fysiske kulturlandskapet kan vi betale professorene for å ta seg av
det immaterielle landskapet.'

Kjendis-professorer
Nasjonale 'Kjendis-professorer' søker i økende grad til universitetet, fordi
deres intellektuelle og voldsomt omsettelige produksjon ikke blir 'konfiskert'
der - slik en av nasjonenes fremste jusprofessorer i selskapsrett nylig ordla
seg.1 En filosofiprofessor forklarer sin nyvunne popularitet slik:  universitet
kan liknes med Roma som i følge Fellini er en kirkegård boblende full av liv.....»
Faktum er at personlig formidling selger! Campus-orienteringen med fysisk
nærvær, personlig kontakt mellom studenter og lærere, er et etttertraktet
knapphetsgode. Foreleserne har fått anledning til å spille på hele sin person-
lighet og sine formidlingsevner. I samarbeidet med NRK Interaktive om
kunnskapsformidling via TV fikk en stor del av lærerstaben opplæring i digital
fortellerteknikk. Hvordan formidle ditt budskap mer visuelt, mer dramatisk og
på en personlig engasjerende måte? Dette ble svært populært og i dag ser vi
at flere av de beste professorer tjener mer på sine DVD utgivelser enn sine
bøker og sin faste lønn tilsammen.

Helhetlig læring
I en tilvoksende mangfoldig utdanningsindustri så myndighetene behov for å
samle og delvis beskytte de nasjonale oppgaver. Universitetenes rolle innen
grunnforskning og folkeopplysning måtte beholdes og videreutvikles. Mens
andre private og utenlandske alternativer solgte seg på kontakter og læring
gjennom næringsrettede prosjekter, var det fortsatt en nasjonal oppgave å
tilby ikke-kommersiell helhetlig læring. «Du skal slippe å bli indoktrinert med
reklame-slogans og kommersielle undertoner i en læringssituasjon» - var gjel-
dende holdning fra utdanningsmyndighetene. Helhetlig læring dreide seg om
å ta vare på Tenkerens nysgjerrighet, åpenhet og stimulere til læring gjennom
forskningsbasert undervisning og veiledning.
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Økt valgfrihet fører til at stadig flere prioriterer selvutvikling i form av aka-
demiske studier, ofte mer som et pusterom fra markedet enn som operasjonell
dyktiggjøring i forhold til det. Når selvutvikling er det primære mål blir evalu-
eringen i forhold til internasjonale og nasjonale tilbud mer irrelevant. Det
passer bra for universitetet, som ikke bruker stor energi på disse nye student-
gruppene. Skal de ha eksamen må de innordne seg pensum og lite moderne
evalueringsformer, dog endrer dette seg betydelig for dem som når 'forsker-
nivået'. Takket være økt kontakt mellom student og lærer kan mer av evalu-
eringen være samtaleorientert, slik det var i gode gamle dager.

En mangfoldig studentmasse
Prosessen fra Oxford-ideal til Folkeuniversitetet hadde foregått fra 60-tallet
uten at UH-systemet, og i hvertfall ikke universitetenes ledelse - hadde tatt det
innover seg, i hvertfall ikke uten høyrøstede beklagelser. Idealstudenten for-
ble han (!) som kom da han var tjue, med topp-resultater, innstilt på å gjennom-
føre et helt embetsstudium - uten familie, uten jobb - og med fullt engasjement.
Det sterke fokus på Enhetsuniversitetet, de realkompetente og 'livslang
læring' bidro sterkt til å rydde bort dette tilnærmet vrengebilde av 'Studenten'.
Mange hadde bare tenkt å ta et fag, de var helt eller delvis i jobb, var eldre enn
før og hadde ofte familieforpliktelser. Studenten med stor S og de ofte mis-
skjøttede underetterutdannings- og påfyllssøkende konvergerte med full
kraft. De offentlige virkemidlene som utdannings- og viderutdanningsstipend-
iene bidro også til at alle var like verdifulle for UH-systemet. Likevel var det
slik at den flinke forskerorienterte var den som var knapphetsgodet i sektoren.
Uten forskere ingen forskning, og uten forskning intet særpreg. Institus-
jonene opplevde ofte å tape i den internasjonale konkurranse om disse talen-
tene og ble helt nødt til å sette in særlige krav til de vitenskapelige ansattes
mentoregenskaper. De bånd man ikke klarte å ta legge på de vitenskapelige
ansatte i markedets navn klarte man delvis å legge i forskningens: suksess
som veileder og å holde på de på doktorgradsnivå ble et sentralt parameter i
kampen om ressurser og stillinger.

Ved å rendyrke det retro-orienterte som forretningside tar universitetet
opp i seg en rekke motkulturelle elementer og bevegelser. Blant de mer kjente
er 'In search of silence' som er en postmoderne blanding av europeiske klos-
teridealer og østlig mystikk. En særlig gruppe er 'de utbrente unge': talentfull
prosjektarbeidskraft som har ligget på forandringen så lenge og så stor del av
sitt liv at de ikke lenger klarer å levere. Som trenger ro, tid og plass for å hente
seg inn igjen og 'finne seg sjæl'. På Campus gjelder det andre regler enn 'ute i
samfunnet': området betraktes som en stor lesesal og lengre samtaler og
teknologibruk som gir støy må foregå i dertil egnede støyerom som kantiner
og kontorer.

Eierskap til læringsarenaen
Universitetene får med seg et betydelig konkurransefortrinn i form bygninger
og tomter. Enkelte av disse selges ut og andre forvaltes i et eget eiendomssel-
skaper, som også leier ut til kommersielle undervisningsaktører og skaper i
noen grad et symbiotisk forhold på campus. Overskuddet fra slikk virksomhet
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brukes til opprusting av universitetene som et godt sted å være og som til-
skudd til driften.

Et bærekraftig Kontrapunkt?
Men selv om det gikk bedre for det tunge og lite endringsvillige Kontra-

punkt-universitetet enn kritikikerne fryktet, i hvert fall for institujsonenes
ansatte og studenter før de møtte den nye virkeligheten i arbeidslivet, var det
flere mørke skyer i horisonten. Studentprogresjonen var ikke tilfredstillende
sammenlignet med private og utenlandske alternativ,. og «forgubbingen » av
forskere og lærerer var blitt et reelt problem. Flere institutter protesterte
åpenlyst mot en tiltagende marginalisering av Universitetet i forhold til den
internasjonale kunnskapsutviklingen, og viktigste av alt: Man kan observere
klare tegn til manglende ideologisk støtte til Kontrapunkt blant de nye gen-
erasjoner på Stortinget. Mye kunne tyde på at den tidligere så sterke oppslut-
ning om Kontrapunkts nasjonale og demokratiske symbolverdi var i ferd med
å ebbe ut?

3.5  Læringsnomadens marked

11.3.5.1Karakteristikk

Scenariet viser framveksten av et nytt utdanningstilbud tilpasset læringsno-
madens marked. Læringskanalen baseres på allestedsnærverende teknologi
og adresserer både lærekrefter, læremidler, prosjektsamarbeid og studentin-
formasjon over nettet. Tjenestene foretrekkes av mobile og fleksibilitetssøk-
ende kundegrupper som ønsker å ha sitt læringsmiljø der de til enhver
befinner seg. Utdanningstilbudene presenteres i mye større grad gjennom pri-
vate aktører, en rekke tradisjonelle aktører er i ferd med å forvitres.

11.3.5.2Fortellingen
Reportasje i jentemagasinet HENNE, 21.10.2010. Revolverintervjuer: Ane
Hoff:

Med universitetet under armen!
Dette er historien om Hedda, en 22 årig proff læringsnomade i et nytt og
ekspanderende utdanningsmarked. Hedda er en jente som alltid har ønsket å
velge sine egne veier, som så mange andre fra hennes generasjon. Hun speiler
på mange måter et individ preget av tidens ånd, der behovet for individuell fri-
het avspeiler seg i et økende behov for fleksibilitet og kontroll over sin egen
tid, i sine egne rom. Kombinasjonen av individenes underveisfilosofi og
næringslivets økende krav til livslang læring, har endret forholdet til høyere
utdanning. Vi er studenter hele livet, i den forstand at vi hele tiden må identi-
fisere samt tilegne oss nye kompetansefelter. Dette har vært en del av Heddas
virkelighet siden hun gikk inn i skolesystemet, en situasjon som gir henne
rom for frihet, men som samtidig krever personlig ansvar.

Kunnskap og kompetanse oppfattes i dag som næringslivets viktigste
produksjonsmiddel, slik råvarer og teknologi var det tidligere. For en lengre
periode hadde den industrielle økonomien stått stille, aldrende og tungpustet,
mens den nye kunnskaps- og nettverksøkonomien skjøt fart. Samtidig som vi
så en marginalisering av de gamle industriforetakene, så vi også endringer i
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forhold til ledelsesfilosofier, organisasjonsmodeller og arbeidsroller. Etter
mye diskusjoner blant medlemmene i AF ble også betydningen og vektleg-
ging av formell kompetanse nyansert i forholdet til reell kompetanse. I et sam-
funn hvor kunnskap og kompetanse ble forstått som den mest betydningsfulle
råvaren, måtte begrepene dekonstrueres og rekonseptualiseres. Med dette
utgangspunktet har næringslivet et stadig økende behov for å skape og mobi-
lisere kunnskap. Samtidig gir de også næring til et stort og fortsatt ekspander-
ende utdanningsmarked gjennom intens satsing på videreutdannelse.
Kunnskapsformidling og kunnskapsproduksjon er blitt en sentral handelsvare
i markedet.

Som de fleste husker, oppsto det på begynnelsen av tusenårsskiftet en het
debatt i media rundt temaet kunnskapsproduksjon og forskning. Hva slags
forskning skulle Norge konsentrere seg om? Hvem skulle være produsenter,
for hvilket formål og for hvem, var noen av stikkordene som gikk igjen. I et
globalt marked preget av arbeidsdeling og regional spesialisering ble det dis-
kutert hvilke områder Norge skulle være verdensmester på. Et utvalg ledet av
næringsministeren kom i 2003 fram til at medisin, bioteknologi, havbruk,
reiseliv, og miljøteknologi skulle være de store satsingsområdene. Staten
hadde brukt for mye av sine avsatte forskningsmidler på prosjekter som
syntes lite aktuelle og nytteorienterte. Samtidig vokste det fram et uoversiktlig
antall private aktører som satte standard for en ny type konkurranse på områ-
det. I dag foregår mye av forskning innenfor multinasjonale forskningsinsti-
tusjoner. Institusjonene er uavhengige i den forstand at de ikke er eid av
enkelte foretak med spesielle interesser, men de er allikevel avhengig av at
utdanningsinstitusjoner, bedrifter eller departementer kjøper den forskning
og kunnskap de produserer.

Første gang jeg traff Hedda var for fem år siden. Den gang da var Hedda
17 år, hun lå tilnærmet utrendy i forkant av moten, og som de fleste fra hennes
generasjon, uløselig tilknyttet en mobiltelefon. Hedda kunne ikke fordra å
sitte rolig, heller ikke tvinges inn i et system dersom hun ikke selv kunne være
med å utforme strukturene. Hun elsket å farte rundt sammen med vennene
sine og sparte alle mulige midler til utenlandsturer. Fra hun var liten var hun
vant til å reise på ferie utenlands sammen med familien og dette ga henne livs-
nødvendig input, mente hun. Selv om Hedda på mange måter var en meget
selvstendig ung jente var hun ikke typen 'ensom omflakkende ulv', men jeg
ville heller karakterisert henne som et flokkdyr. Et flokkdyr på stadig jakt etter
nytt beite.» I've gotta move on, gotta move on», sa Hedda. Da jeg traff henne
igjen nå var situasjonen relativt uforandret, bortsett fra at hun nå var blitt stu-
dent, med universitet under armen, i form av en bærbar PC. Hedda har tilgang
til teknologi som gjør at hun uten spesialkompetanse kan motta elektronisk
basert informasjon nærmest uavhengig av tid og sted.

Da jeg møter Hedda i dag, sitter hun med PC-en oppslått på en av byens
mange kafeer. Klokken er midt på dagen og hun har nettopp stått opp for å
følge dagens undervisning live på nettet. Det er sjelden hun har tid til å følge
undervisningen live forteller hun, men alt ligger inne på nettet en uke. Hun
lærer når hun har tid og når hun vil. Det eneste som er knyttet opp til bestemte
tider er nettverksgruppene, online kollokviegruppre som har faste dager og
tider hvor de møtes, men disse er heller ikke avhengig av at hun er fysisk til-
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stede. En formalisert undervisning med et fastlagt pensum er ikke vektlagt i
de fagene Hedda studerer. Hovedfokus ligger på tema og problemløsning-
sprosesser. Når Heddas medelever møtes for nettdiskusjoner er det derfor
viktig at hun har satt seg inn i problemstillingen og at hun kan utveksle ideer
på litteratur og mulige innfallsvinkler. «I'm in charge, når det kommer til hvor-
dan jeg skal gå frem for å løse en oppgave, og det digger jeg», sier Hedda.

Heddas kontakt med skolen foregår i første rekke gjennom en personlig
agent, som søker, bearbeider, og tilrettelegger filtrert informasjon. Læring-
sagenten opererer som et hybrid bibliotek som kontinuerlig videreutvikler
seg etter Heddas progresjon og behov. Hun kan velge et skreddersydd læring-
sprogram fra et vell av ekspertmiljøer fra hele verden. Gjennomsnittlig henter
50% av studerende nordmenn sin utdannelse fra internasjonale aktører.
Økonomiutdannelse kan være lisensiert fra Harvard Business School, market-
ingkurs fra Kelloggs, grunnfag psykologi utviklet i Lund, logistikk fra Poly-
teknisk Høgskole i Frankfurt osv. Alle som selger eller tilbyr utdannelse kan
søke godkjenning fra internasjonale sertifiseringsforetak, men enkelte nye
utdanningsinstitusjoner har klaget over lang behandlingstid. Det jobbes der-
for på spreng for å møte de økte forespørslene.

Hedda og de andre studentene har alle muligheter til selv å påvirke
kvaliteten på utdanningsproduktene de kjøper, gjennom en stadig dialog med
leverandørene. Dette gir Hedda en følelse av å være aktiv deltaker, mer enn
en passiv mottaker. Med et godt utviklet nettilbud kan hun også gjerne dra på
ferie til utlandet selv om hun studerer, og hun trenger heller ikke flytte for å
ta fag ved ulike universiteter i Norge eller utlandet. Forrige semester bodde
hun to måneder i Portugal samtidig som hun studerte. Hun dro av gårde med
et surfebrett under den ene armen og PC'en under den andre, og det gikk i
følge resultatene helt ok. Det er denne friheten hun ønsker seg, en frihet til å
være der hun vil være. Så er det ikke læringen eller studiesituasjonen som
hemmer bevegelses- og opplevelsesbehovene. Hun har også et etablert
nettverk i hjembyen Molde, hun har tusen jern i ilden, og dessuten en liten
jobb hvor hun tjener penger til utenlandsreisene. «Arbeid og utdanning fits
man, og ikke omvendt slik mennesket har måttet tilpasse seg maskiner, sam-
lebånd og hierarkiske utdanningsveier i tidligere tider». Heddas frihet til valg
av tid, temaområder, og fagfelt er likevel en frihet under ansvar. » U know, -
om jeg ikke velger kunnskap som noen senere vil betale for, får jeg jo heller
ikke cash til å leve det livet jeg vil leve».

Hedda har ingen klare oppfatninger om hva hun har lyst til å jobbe med i
framtiden, og har heller ikke lyst til å knytte seg opp til et bestemt studiemiljø,
med bestemte pakkeløsninger, i alle fall ikke ennå. Det er læringen som står i
fokus for Hedda nå, hun liker å tilegne seg nye kunnskaper, utvikle sin
forståelse, og prøvesmaker nå på delfag fra ulike institutter. «Nettet flommer
over av annonser fra næringslivet hvor de søker kreatører og arbeidsskapere,
individer som tar sjanser og som tør å stå på egne ben», sier Hedda. «Listen, -
verden trenger mennesker som ikke bare ukritisk gulper knowledge innenfor
et lukket og uavhengig system». Derfor synes Hedda at det var bra at ex.fac
med spesialiseringen i det å 'lære å lære' ble flyttet fra universitetet til
videregående skole. I en stadig mer kompleks utdanningsindustri har
offentlig grunnskole tatt ansvar for at alle studerende lærer seg å lære.
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Hedda mestrer utdanningsmarkedet med alle sine nye læringsmodeller.
Allerede på barneskolen fikk Hedda god trening i temalæring. For eksempel
når de hadde ukeprosjekt om samene, da la lærene opp til å pakke geografi,
historie, matematikk, språk og forming inn under samme tema. Dette gjorde
at hun tidlig utviklet viktige egenskaper om informasjonsbearbeiding, hel-
hetlig forståelse, samarbeid og presentasjon. Vygotsky's gamle ideer om
læring som en sosial prosess fikk sin oppblomstring i årene før og etter
årtusenskiftet. Presentasjon av teori, aktiv eksperimentering, gruppediskus-
joner og individuelle refleksjoner spiller sammen i stadig flere undervisn-
ingssammenhenger.

«Jeg er rimelig heldig som har foreldre som kan paye for god utdanning
da», sier Hedda. Ellers finansieres studier på flere ulike måter. Hedda og de
fleste andre i hennes aldersgruppe får lån fra lånekassen. Disse lånene er store
og skal dekke både kjøp av utdanning og eget livsopphold. Ved avlagte
eksamener eller andre former for kursgodkjenning blir deler av lånet hennes
omgjort til stipend. Det er dog visse begrensninger på hvor lenge hun får slike
lån. Slik det er lagt opp til i dag, er det også meningen at ulike arbeidsgivere
skal ta ansvar for utdannelse gjennom skattefordeler for både ansatte og
arbeidsgivere. «Men jeg er rett og slett ikke hypp på noen form for regular
jobb, og de derre lånene dekker jo ikke akkurat de kuleste tilbudene heller da.
Og da mener jeg ikke kule når jeg snakker om sånne kommerse kurs som
moren min tar».

«Moren min er også student, selv om hun nå er 57 år. I dag jobber hun som
catwalker etter mange og dølle år i fylkesadministrasjonen. Noen
trendspeidere fra Fishnet Elderly Network rekrutterte henne til modelljobb
for Levis, and there she was», forteller Hedda. Reklamebransjen satser nå
langt sterkere på det eldre segment og Heddas mor synes etter sigende at
modellarbeidet er morsomt. Hun elsker det faktum at jobb og utdanning har
beveget seg fra «hard work» til «hard fun». For fremtiden ønsker hun å realis-
ere sin livsvisjon om å jobbe med drømmetolkning. To kvelder i uka studerer
hun derfor drømmepsykologi gjennom et kurs som et amerikansk universitet
formidler over Mulitimedia Learning sitt læringslaboratorium på Skøyen.
Studieavgiften på dette kurset holdes nede ved at sponsorer har fått en sentral
plass i markedsføringen av kurset, samt den visuelle utformingen av kursma-
teriellet. En mengde populære kurs er sponset av store konserner, og slik det
ser ut i dag er dette bare et voksende marked for reklamebransjen. Også
statlige utdanningsinstitusjoner er i forhandlinger med enkelte firmaer, og
kan tjene flere millioner bare på en liten logo fra Nike øverst på nettsidene.

«Faren min er en mer kul proff, han er en av landets frontfigurer innen
bioteknologi» sier Hedda med et lett skrytende smil. Til daglig jobber han i et
multinasjonalt selskap i nettverk med kollegaer og ressurspersoner fra hele
verden. Han studerer ikke aktivt på noen skole, men definerer seg likevel som
student. Fem dager i måneden setter han av til selvstudier på selskapets Bio-
tech University som forskningsmiljøet i bedriften kontinuerlig oppdaterer. I
dagens samfunn er de fleste yrkesaktive langt mer bevisst eierskapet til sin
intellektuelle kapital. I et kunnskapssamfunn har fagene holdbarhetsdato og
foreldes raskt, og tradisjonelle bedrifter som ikke klarer å tilegne seg denne
forståelsen går konkurs. Heddas far vet at han ikke kan hvile på sine gamle
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laurbær. Som han uttalte i et intervju med DN-nett: «Det eneste som har varig
verdi er menneskenes intellektuelle kapital og deres evne til å fornye seg. Det
er ikke lenger tale om å være livslangt ansatt, det er mer et spørsmål om å
være livslangt ansettbar».

Sondre, Heddas kjæreste det siste året, studerer ved det populære inter-
nasjonale nettuniversitetet, Virtual Learner, startet med utspring fra det nor-
ske teknologiselskapet U-MAN for 5 år siden. Elevene inviteres inn i virtuelle
virkeligheter, eller såkalte VR-rom, og presenteres etter en selvvalgt grafisk
profil. Virtual Learner forstår alle språk, enten det er fransk, eller urdu og
språkbarrierer forsvinner dermed. Arenaen anses som svært tilgjengelig fordi
elevene opplever visuell nærhet med lærer, medstudenter, presentasjons-
flater, videobilder, arkiv, e-bøker, osv. Sondre studerer blant annet historie, og
3D muliggjør gjenskapelse av historiske situasjoner. Hele klassen kan reise
sammen tilbake til vikingtiden, eller på vandring gjennom 1700-tallets London.
Sondre kan tre inn i læringsmodus akkurat når det skulle passe han, mens han
trår på treningssykkelen, er på kontoret, eller på vei hjem med toget. «Sondre
tror han er innmari trendy da, når han går på denne skolen», sier Hedda, «men
egentlig er det mest same shit, new wrapping».

«Jeg, joina en forelesning med Keanu Reeves her om dagen. Han snakka
om kroppsspråkets betydning i ulike kulturer, og det var skikkelig dritbra. En
forestilling virkelig verdt cashen». Utdanningsressurser som er særlig dyktig
på et gitt område, enten de representer forskningsmiljøer eller er rendyrkede
artister, deler sin spesielle innsikt med studenter fra hele verden, og ikke kun
med dem som bor i nærheten. Et stort antall forelesere har gått fra sine faste
stillinger for å bli faglige frilansere. Istedenfor å undervise en klasse med femti
studenter, kan en forelesning bli levert via internett til titusener samtidig.
Dette har til dels ført til en elitedyrking av utdanningsressurser. De middelmå-
dige lærerne fra tidligere skolesystem er degradert til fagassistenter og opp-
gaveveiledere. Guruer innen ulike disipliner har sine egne agenter på lik linje
med artister og profesjonelle fotballspillere. Honorarnivået for enkelte fore-
lesninger har kommet opp i millionklassen, og utdanningsinstitusjoner kniver
om å kunne produsere og presentere stoff med de mest spesialiserte og karis-
matiske stjernene. I denne sammenheng må institusjonene gjøre seg attraktiv
for å tilegne seg både studenter og undervisningsressurser. De er nødt til å
styrke sin merkevare, utvikle innovative kursprogram tilpasset mor-
gendagens behov, og nå ut til store markeder for å oppnå kritisk masse.

11.3.5.3Utløsende faktorer

Individuelle og fleksible behov åpner for nye aktører
En av de grunnleggende forklaringsvariablene bak dette scenariet er at
enkeltindividers holdninger og verdier er i endring. Virkeligheten preges i
mindre grad av hierarkiske beslutningssystemer og solidaritet for klasse- og
gruppemål. Denne erkjennelsen har siste generasjoner studenter tatt inn over
seg. Ifølge Inglehart styres det moderne mennesket i større grad av midlerti-
dig selvorganisering, og de individuelle livsprosjekter står i sentrum(se figur).
Institusjonelle og familiære autoriteter har mistet sin kraft. Nye oppfatninger
viser at enkeltindividet vet best hva, hvor og når han eller hun skal studere.
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Figur 11.4 
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som helst. Resultatet er at Virtual Learner og tre litt mindre aktører har tatt
over 20% av andelen studenter innen høyere utdanning.

Livslang læring - den enkeltes ansvar
Kunnskap og kompetanseutvikling er tidligere behandlet som livstidsaktiv-
itet. Selv om staten legger store summer til rette for utdanningsreformer er
det enkeltindividet som er hovedpersonen i kunnskapsutviklingen i dette sce-
nariet. Begrepet 'student' dekker i dag de fleste yrkesaktive.

Livslang læring bidrar til skape en større andel selvorganiserende stu-
denter. Med bilde av seg selv som produksjonsressurs avspeiler individet seg
i forhold til kommende kompetansekrav og egne behov for faglig utvikling.
Sannsynligvis vil det av den grunn være voksende interesse for miljøer som
kan skreddersy utdanningstilbud og læringsformer til enkeltpersoner, stimul-
ere til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling gjennom oppfølging og dia-
log, samt fungere som støttespiller og avtalepartner for kontinuerlig læring.

Virtuelle bedrifter
Teknologi er drivkraft og muliggjører for nye møteplasser der informasjon og
kompetanse kan utvikles, raffineres og selges på nye og mer lønnsomme
måter enn vi tradisjonelt har sett. Nettet muliggjør en forretningsmessig rev-
olusjon ved å koble bedrifter og enkeltmennesker sammen i et verdinettverk.
De siste års eksempler på at informasjonsmeglere tjener gode penger på å
kople kjøpere og selgere sammen på en måte som gjør at begge oppnår
fordeler, åpner opp for lignende forretningsmodeller i utdanningssektoren.
Fleksible nettverksorganisasjoner erstatter i mange tilfeller de store og hier-
arkiske organisasjonene. Et virtuelt lærested slik det er presentert i dette sce-
nariet, vil kjøpe lærekrefter og utdanningsmateriale fra andre institusjoner
eller frilansere, og la utenforstående drifte den teknologiske plattformen.
Fokusområdet for et nytt virtuelt lærested vil være markedsbearbeiding og
skreddersøm i tett dialog med studentene; som representeres gjennom seg
selv og arbeidsgiver.

Dynamikk og kommersialisering.
De gode økonomiske vilkårene i den vestlige veden på slutten av 90-tallet
gjorde at mange investormiljøer så potensialet i den nye e-læringindustrien.
Nettuniversiteter og e-læringmiljøer ble lekeplass for risikokapital. Dette med-
førte at entrepenører innen e-læring fikk ekstra drahjelp og kunne utvikle og
markedsføre sine utdanningsportaler med en helt annen slagkraft enn
offentlige universiteter og høgskoler. Med bedre økonomiske forutsetninger
kunne de nye aktørene tiltrekke seg den beste kompetansen, - både hva
gjelder utvikling og drifting av systemene, men også knyttet til innhold-
sproduksjon og innkjøp av læremidler. Undersøkelser viser også at de fleste
studenter er godt vant med bruk av nettet og anser ikke nettet som et
fremmedgjørende teknologisk element, snarere en effektivt og til dels under-
holdende møteplass.



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 880
Markedet styrer pengestrømmen.
Parallelt med den voksende individualiseringen i samfunnet ble det tidlig fat-
tet vedtak om en ny finansieringsordning der pengene skulle følge student-
ene. «Læringen skjer inne i hodet på studenten og ikke nødvendigvis på et dår-
lig vedlikeholdt høgskoleauditorium», var sitat fra en daværende utdan-
ningsminister. Argumentet var 'fra push til pull', - i stedet for å bygge kostbare
nye høgskolebygg og skyve disse over på en stadig mer fleksibilitetssøkende
studentgruppe, valgte man å gi studentene et tilbud om lån og stipend der de
selv fikk avgjøre hvor og når de ville studere. Dette førte nødvendigvis til store
omveltninger i utdanningssektoren. Mange reiste til utlandet der de fikk
bedre undervisningskvalitet, bedre tilgang på bedre forskere, samt bedre bo-
og livsforhold. Mange, spesielt de fra mindre tettsteder, valgte å forbli på
hjemstedet og ta utdanning via nett. På grunn av fortsatt høyt prisnivå på stu-
diene valgte de å samordne studiesituasjonen med arbeid og gjøre store deler
av studiet elektronisk. En friere pengestrøm formet en mer splittet læring-
sarena.

4  Bakteppe - IKTs rolle i utviklingen av nye læringsarenaer

«I et samfunn der kunnskap er den viktigste ressurs,vil læring være
den viktigste prosess.»

I de aller fleste land i den vestlige verden har høyere utdanning gjennomlevd
en periode med det de selv har opplevd som økonomisk krise. Betydelige kutt
som resultat av innstramminger i offentlige budsjetter og større studenttil-
strømming enn prognosene forutsa, er uttrykk for dette. At det har vært en
problematisk periode er det neppe noen tvil om, men observasjonene i innled-
ningskapittelet viser at dett ikke kan føres tilbake til trangere økonomiske
rammer alene. I sum viser disse observasjonene en læringsarena i sterk
endring og at sektoren og institusjonene må manøvrere i et nytt landskap i
årene som kommer. De tre fortellingene representerer ulike tilpassninger til
disse endringene.

Den nye læringsarenaen utvikles i ei tid preget av sterke sosiale endring-
sprosesser der teknologi og teknologisk utvikling spiller en sentral rolle. I
denne prosessen har informasjons- og kommunikasjonsteknologien tatt kom-
mandoen. Ved siden av å være en sentral teknologi på egne premisser, inntar
IKT posisjonen som en slags metateknologi ved at den inngår som verktøy og
infrastruktur i utformingen av andre teknologiområder. I samfunnsdebatten
fremmes det til stadighet synspunkter på hvordan informasjonsteknologien
kan brukes til å skape en ønsket utvikling innenfor samfunnet som helhet og
innenfor de ulike samfunnssektorer lokalt, nasjonalt og globalt. PITAC-rap-
portens oppsummering av hvordan IKT endrer betingelsene for læring, er et
illustrerende uttrykk for dette:

«Enhver kan delta i læringstilbud i nettet uavhengig av geografi, alder,
fysisk utrustning og personlig dagsorden. Alle kan ha tilgang til sam-
linger av læremidler og læremateriell og kan enkelt bruke det til å op-
pdatere kunnskap og ferdigheter, gjenta tidligere gjennomgåtte
leksjoner og velge mellom ulike læringsopplegg for å finne den mest
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effektive måten å lære på. Læringstilbud kan skreddersys for hver en-
kelts behov slik at alle kan ta del i informasjonsrevolusjonen og ha
tilgjengelig sine personlige digitale biblioteker for å administrere opp-
samlede kunnskapsressurser.»

En skal ikke lete lenge etter tilsvarende halvt romantiske forestillinger om
hvordan informasjonsteknologien fundamentalt endrer måten vi kommunis-
erer, håndterer informasjon, arbeider, forsker, designer og produserer ting,
driver forretningsvirksomhet, styrer samfunnet og så videre.

Det bemerkelsesverdige er det tempo, den gjennomslagskraft og det ned-
slagsfelt teknologien har hatt i forhold til organisasjoner, foretak, institus-
joner, prosesser og aktører innenfor nær sagt alle samfunnssektorer og liv-
sområder. Denne utviklingen vil fortsette i økende tempo og omfang i årene
som kommer. Karakteristikker som informasjonssamfunnet, kunnskapssam-
funnet, det postindustrielle samfunn og lignende markerer at industrisamfun-
net er et forlatt stadium og erstattet av en samfunnsform der kunnskap og
informasjon har inntatt en hovedrolle.

Alle samfunnsformer er avhengig av kunnskap og informasjon for å
utvikle seg. Det nye med kunnskapssamfunnet er at det er kunnskap  om
kunnskap det dreier seg om og utviklingen av teknologier for innhenting,
bearbeiding, lagring, distribusjon og anvendelse av informasjon og kunnskap
som er blitt den sentrale drivkraften i endringsprosessene i samfunns- og
arbeidsliv. En konsekvens av dette er at kunnskapssamfunnet stiller nye og
annerledes kompetanse- og kvalifikasjonskrav i samfunns- og arbeidslivet der
stadig flere møter nye og ikke minst hyppig skiftende krav. Kravene er i stadig
mindre grad knyttet til fysisk bearbeiding av produkter de er konsentrert om
abstrakte, intellektuelle prosesser. Redselen for 3/4-samfunnet er ikke bare
knyttet til økonomisk fordeling, men til muligheten og viljen til å trekke med
seg de deler av befolkningen som uten videre 'følger med i utviklingen'. Den
nye læringsarenaen må tilpasse seg og møte disse nye kravene. Et grunn-
leggende spørsmål vil derfor være, -  har vi en adekvat analyse og forståelse av
hva disse nye kravene betyr for læringsarenaen, og vil institusjonene være i stand
til å bruke denne innsikten i utviklingen av egne utdanningstilbud og læringsres-
surser og i utviklingen av egen organisasjon?

De endringsprosessene som IKT legger grunnlag for, gjør at våre forestill-
inger, oppfatninger og modeller av 'hvordan ting er' utdateres og erstattes av
nye i raskt tempo. Innenfor ulike samfunnssektorer har tilpassingen til denne
utviklingen forskjellige uttrykk. Innenfor vårt område er  livslang læring et vik-
tig uttrykk for denne tilpassingen. Livslang læring innebærer et brudd med
tidligere forestillinger og oppfatninger av læring som en forberedelse til sam-
funns- og arbeidslivet og et avsluttet kapittel tidlig i den enkeltes livsløp. Det
innebærer at læring, arbeid og fritid integreres i et livslangt løp for å mestre et
samfunns- og arbeidsliv i kontinuerlig endring. Det er livslang læring som vil
konstituere morgendagens læringsarena, dagens fokus på etter- og
videreutdanning representerer bare starten på denne utviklingen.

Målet med det følgende er ikke å forklare alle sider ved dette, men å peke
på noen sentrale utviklingstrekk og reise noen sentrale problemstillinger kny-
ttet til IKTs rolle i utviklingen av den nye læringsarenaen og sektorens tilpass-
ning til denne:
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1. IKT vil åpne læringsarenaen for  nye aktørersom kan ha andre til-
nærminger til læring og andre læringsmål enn det tradisjonelle institus-
jonene

2. IKT vil skape behov for og legge grunnlaget for nye tilnærminger til
læring uttrykt gjennom  nye læringsmodeller og ny læringsteknologimed
andre egenskaper og læringsmål og en annen rekkevidde enn tradis-
jonelle læringsformer og læringsteknologi

3. IKT vil legge grunnlaget for nye former for  organisering og finansiering av
institusjonene og virksomheten innen høyere utdanning

Dette vil prege høyere utdanning det nærmeste tiåret og stille sektoren over-
for omgivelser der raske endreringer i behovet for kunnskap, kompetanse og
kvalifikasjoner vil være hovedregelen og økende konkurranse om studenter,
lærekrefter og ressurser vil være hverdagen. For de offentlig finansierte
lærestedene blir det grunnleggende spørsmålet, -  innehar disse organisas-
jonene den endringskompetansen som må til for å overleve og har de den gjen-
nomføringsevnen som trengs for å tilpasse seg nye behov og nye rammebetin-
gelsene som den nye læringsarenaen representerer?

4.1  Nye aktører

Den nye læringsarenaen gir rom for mange og nyr aktører. Tida da høyere
utdanning var enemerket til universitetene og de vitenskapelige høgskolene
er over. Ved siden av  de statlige høgskolene i det regionale høgskolesystemet
har vi fått  private læresteder innen høyere utdanning.  Fjernundervisning og
voksenopplæring har i flere år utviklet seg som et supplement til tradisjonell
'nær'-undervisning. Disse tilbudene har i stor grad vært båret fram av private
operatører. Parallelt med dette har det vokst fram et marked for  bedriftsintern
og jobbrelatert opplæring og videreutdanning innenfor områder rettet mot høyt
utdannet arbeidskraft. Særlig innenfor profesjonene og innenfor fag- og virk-
somhetsområder i sterk vekst og med stor etterspørsel etter høyt utdannet
arbeidskraft, har dette vært en merkbar utvikling. Inntil nå har disse tre sek-
torene i stor grad levd hvert sitt liv. Livslange utdanningsløp vil inkludere alle
sammen og gjøre grensene mellom dem mindre tydelig.

Samtidig legger IKT grunnlaget for utvikling av læringsarenaen på helt
nye måter. Digitale medier og nettbaserte løsninger gjør det enklere å utvikle
og gjøre læringstilbud tilgjengelig utenfor rammene av de etablerte institus-
jonene og organisasjonene. Nettet vil i tillegg gi disse tilbudene en - i prinsip-
pet - global rekkevidde. Nettbaserte, digitalt formidlede tilbud forutsetter
heller ikke tunge investeringer i bygningsmessig, teknisk og administrativ
infrastruktur slik tilfellet er med de etablerte institusjonenes tilbud. Med stor
etterspørsel fra en betalingsdyktig kundemasse utvikles deler av læringsare-
naen til et  læringsmarked med stort inntjeningspotensiale for kunnskaps-
baserte foretak og organisasjoner verden over. Disse nye aktørene omfatter
blant annet bedrift- og bransje'universiteter', profesjonsorganisasjoner, kurs-
og opplæringsorganisjoner, multinasjonale konserner, medieselskaper, IT-
selskaper med mer. Samtidig gjør grenseløsheten i det nettbaserte tilbudene
at de tradisjonelle lærestedene kan øke rekkevidden av sine tilbud til utdan-
ningssøkende som befinner seg geografisk langt fra lærestedet. Utenlandske
universitetsfilialer på Fornebu er ett tydelig uttrykk for dette.
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For de offentlig finansierte lærestedene kan disse nye aktørene og kon-
stellasjonene representere potensielle konkurrenter  og potensielle samar-
beidspartnere. Enten målet er å overleve i konkurransen eller bygge formål-
stjenlige allianser (eller begge deler), er det viktig å stille spørsmålet, -  er sek-
toren i stand til å utvikle utdanningstilbud, læringsomgivelser og organisasjon
slik at de blir attraktive samarbeidspartnere og kan inngå som likeverdige part-
nere i allianser med andre aktører der det er aktuelt eller hevde seg i konkur-
ransen med andre aktører når det er nødvendig?

4.2  Nye læringsformer og ny læringsteknologi

Vi lever i et kunnskapssamfunn der forvaltning, formidling og utvikling av
kunnskap blir stadig viktigere for utviklingen og fordelingen av makt og
velferd, der endringstakten er økende og kunnskap og kompetanse foreldes
langt raskere enn tidligere. Dette gir noen nye betingelser for læring og stiller
noen nye krav til læringsprosessen. Det blir viktig å mestre det å kontinuerlig
skaffe seg ny kunnskap ('lære for å lære') og det blir viktig å organisere fle-
ksible utdanningstilbud og læringsomgivelser som tar hensyn til at læringen
skjer i alle faser av livet og innenfor et bredt sett av kontekster ('livslang
læring'). Dette krever en organisering av læringsprosessen og bruk av læring-
steknologi som realiserer 'læring hvor-som-helst og når-som-helst tilpasset
den utdanningssøkendes egen dagsorden'. For å forsvare sin posisjon som en
grunnbjelke på arenaen for høyere utdanning er sektoren nødt til å ta noen
grunnleggende grep om utviklingen gjennom tiltak for å utvikle og ta i bruk:
– Læringsformer og læringsomgivelser som bedre samsvarer med de raske

endringene i kompetanse- og kvalifikasjonskravene i samfunns- og
arbeidslivet

– Læringsteknologi som gir studie- og læringsmiljø og fleksible læring-
sprosesser bedre tilpasset livslange utdanningsløp

Ulike tilnærminger til læring
Målet med utdanningen, enten det er grunn-, videre- eller etterutdanning, er
at den utdanningssøkende skal lære noe, tilegne seg kunnskap og kompet-
anse som kvalifiserer for deltakelse i samfunns- og arbeidslivet. Innenfor ped-
agogikken finnes det mange tilnærminger til hvordan dette kan skje på en
optimal måte både for den enkelte utdanningssøkende og for samfunnet. Til-
nærmingene har ulike resepter på hvordan dette kan oppnås, men de har alle
en som underliggende forutsetninger at det er en sammenheng mellom
læringsformer og læringsteknologi (i bred betydning av begrepet) på den ene
siden og  læringsmålene (kompetansen og kvalifikasjoner som ønskes
utviklet) på den andre siden. Det antas med andre ord at det er en sammen-
heng mellom valg av de metoder og verktøy som benyttes i læringen og de
egenskaper, ferdigheter og innsikter som opparbeides i læringsprosessen. At
kunnskapssamfunnet stiller andre krav enn industrisamfunnet reflekteres i
betydelige endringer i læringsomgivelsene de siste tiårene:
– Utvikling av student-/elevsentrerte læringsformer som supplement til

eller erstatning av tradisjonelt mer lærersentrerte former
– Økt vektlegging av egen utvikling og konstruksjon av kunnskap på beko-

stning av eller i tillegg til formidling av etablert, pensumstyrt kunnskap
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– Utvikling av gruppeorienterte læringsprosesser som supplement eller
erstatning av individorienterte prosesser

Denne utviklingen gjenspeiles i utviklingen av IKT-basert læringsteknologi i
samme periode, - fra CAI via ITS og Logo til CSCL. CAI står for 'Computer-
Assisted Instruction' og representerer første generasjon IKT-basert læringste-
knologi. Et CAI-program har et klart læringsmål. Dette går som regel ut på at
brukeren skal tilegne seg et eller annet veldefinert sett av ferdigheter eller
kunnskaper innen et bestemt område ved å gjennomføre en sekvens av opp-
gaver og prosedyrer definert i programmet. I denne prosessen får brukeren
veiledning av og tilbakemeldinger fra programmet. Kunnskapen er altså kodet
inn i programmet og overføres til brukeren når denne gjennomfører opp-
gavene i programmet.

ITS ('Intelligent Tutoring System') er andre generasjon IKT-basert læring-
steknologi. En viktig inspirasjonskilde for utviklingen av ITS var arbeidet
innen området kunstig intelligens på 70- og 80-tallet. Et ITS-system kan ses på
som en representasjon av et problemområde bestående av et utgangspunkt, et
sluttpunkt og operasjonene for å komme fra utgangspunktet til sluttpunktet.
Den problemforståelsen og de løsningsstrategiene som er kodet inn i pro-
grammet, er hentet fra ekspertisens representasjon av problemet. Program-
met formidler altså ekspertens representasjon, forståelse og løsning av prob-
lemet og målet for brukeren er å tilegne seg dette.

Logo er et programmeringsspråk som hadde sine glansdager i læringssa-
mmenheng på 80-tallet. Idéen bak Logo i læring var at brukeren skulle lære
ved selv å konstruere kunnskap gjennom å designe, bygge og feilrette pro-
grammer. Ved å kjøre programmet fikk brukeren umiddelbar tilbakemelding
på om løsningene fungerte. I forhold til CAI og ITS representerte Logo et
brudd ved at kunnskap var noe brukeren selv konstruerte i læringsprosessen,
og ikke noe som var programmert inn i systemet og overført til brukeren gjen-
nom bruken.

CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) representerer en
annen tilnærming ved at læring og kunnskapsutvikling ses på som en sosial
aktivitet organisert i lærings- eller praksisfellesskap. I CSCL-systemer er der-
for samarbeidsstøtte en vesentlig komponent. I dette inngår både synkron og
asynkron kommunikasjon innad i fellesskapet, planlegging, organisering og
koordinering av aktiviteter og oppgaver og samarbeid om innhenting, system-
atisering og bearbeiding av informasjon om tema og utvikling av forståelse for
tema og begreper.

Denne ufullstendige og skjematiske omtalen tjener til å illustrere ett viktig
poeng, - IKT kan brukes og vil bli brukt til å understøtte høyst forskjellige
læringsformer og forfølge et bredt spekter av læringsmål. De fire eksemplene
representerer videre en utvikling fra læringspakker ('læring på boks') klar for
konsum til verktøy og omgivelser som støtter læring som en sosial prosess for
konstruksjon av kunnskap. Samtidig representerer det en utvikling der verk-
tøyene og løsningene som inngår i IKT-baserte læringsomgivelser ligner mer
og mer på omgivelsene for oppgaveløsing i arbeids- og samfunnslivet ellers og
gjør grensene mellom læring, arbeid og fritid mindre tydelig.
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Disse ulike læringsteknologiene og de tilnærmingene til læring de repre-
senterer lever side ved side og det er behov for alle i læringen i kunnskapssa-
mfunnet, men de vil inngå i og tilpasset andre sammenhenger enn de opprin-
nelig ble utviklet innenfor. Innenfor alle de nevnte tradisjonene skjer det da
også en betydelig utvikling av både konsepter og modeller. Denne utviklingen
henger også sammen med endringer i hva som er relevante kunnskaper og
kompetanser i kunnskapssamfunnet med økende vektlegging på følgende i
læringsprosessen:
– Tilegnelse av kunnskap om kunnskap ('metakunnskap') og evne til å ori-

entere seg i komplekse kunnskapsomgivelser
– Utvikling av evner til å vurdere hva som er relevant og ikke-relevant infor-

masjon om en problemstilling eller et gjenstandsområde og beherske
problemløsningsstrategier

– Mestring av komplekse læringsomgivelser og sammenhenger der samar-
beid og gruppeprosesser er et sentralt innslag

Ut av dette kommer et nytt sett av kompetanser og kvalifikasjoner der evnen
til å lære å lære og egenskaper som integritet, selvstendighet, innlevelse, døm-
mekraft, ansvarlighet, kreativitet, fantasi, samarbeidsevner og kritisk sans
inngår som sentrale deler. Spørsmålet er, -  har sektoren en adekvat forståelse
av sammenhengen mellom disse kompetanse- og kvalifikasjonskravene og de
læringsteknologier og læringsressurser som trengs for å møte dem?

4.3  IKTs rolle i tilpassingen

På framtidas læringsarena vil IKT spille en grunnleggende rolle i utvikling, til-
rettelegging, distribusjon og gjennomføring av utdannings- og studieløp. I sek-
torens og institusjonenes tilpassing vil bruk av IKT ha hovedrollen. For å han-
dle, er det nødvendig å ha en viss oppfatning av hva utviklingen av IKT de
nærmeste årene innebærer og hvilke frihetsgrader og hva slags handlingsrom
den gir i tilpassingen.

IKT har allerede demonstrert betydelig gjennomslagskraft i forhold til
sentrale prosesser innenfor sektoren og ved lærestedene. Hvordan dette
konkret vil komme til uttrykk i forhold til læringsomgivelsene er et område
som trenger nærmere analyse, -  på hvilken måte vil framtidig IKT-utvikling
påvirke læringsprosessen og utviklingen og organiseringen av læringsomgiv-
elsene og læringsressursene?

Utgangspunktet for IKTs rolle i tilpassingen er dagens i dagens tekniske
løsninger og anvendelser og generelle trekk ved utviklingen av teknologien.
Det er sektorens og lærestedenes evne og kapasitet til å mestre disse omgiv-
elsene som vil skille forskjellige utviklingsløp og tilpassninger fra hverandre,
-  hvor god er sektoren og institusjonene til å utnytte mulighetene og sette sammen
tilgjengelige teknologier og løsninger til tjenester, anvendelser og ressurser som er
formålstjenlig i læringssammenheng?

Internet og Web-basert databehandling
IKT-utviklingen de siste 2-3 tiårene kan oppsummeres i tre modeller for
databehandlingen, fra  stormaskinbasert databehandling ('en maskin, mange
brukere') via  PC'er og personlig databehandling  ('en maskin, en bruker') til
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nettbasert databehandling  ('mange maskiner, en bruker'). Disse modellene
illustrerer et par sentrale trekk ved utviklingen. Ett er en dramatisk utvidelse
av ressursene og tjenestene som er tilgjengelig for brukeren, - fra å dele res-
sursene på en maskin med mange andre brukere til å ha et bredt spekter av
ressurser og tjenester på mange maskiner tilgjengelig via nettet. Et annet
(implisitt) trekk er endringen av fokus fra hva slags maskin- og programvare
som ble benyttet til hvilke anvendelser, tjenester og ressurser som er tilgjen-
gelig for brukeren. Det er derfor mer dekkende å omtale dagens fase som
Internet- og Web-basert databehandling etter de tjenestene og anvendelsene
som dominerer dagens IKT-bruk.

I dagens databehandling sameksisterer disse tre modellene, men det er
den nettbaserte som dominerer og gjennom dette omdefinerer anvendelsen
av tidligere modellers komponenter og egenskaper i et løp med både kontinu-
itet og brudd. Brudd fordi nye modeller introduserer ny funksjonalitet og nye
egenskaper, kontinuitet fordi nye modeller inkorporerer egenskaper og funk-
sjonalitet ved tidligere modeller og former dem i sitt bilde.

Internet er 30 år gammelt, men det var først med alminneliggjøringen av
World-Wide Web på midten av 90-tallet at Internet ble en arena med global
rekkevidde. Dette er en modell for databehandling og den økonomiske, poli-
tiske, sosiale og kulturelle betydningen av denne har vi foreløpig bare sett
konturene av. Det er flere forhold som har gjort utviklingen av denne mod-
ellen mulig og som vil ligge til grunn for videreutviklingen av modellen:
– Det første er at Internet og Web er  standardbasert og at disse standardene

er åpne og offentlig tilgjengelig. Dette er forutsetningen for at brukere og
tjenester kan kommunisere, samvirke og dele ressurser både lokalt og
globalt og for utviklingen av produkter, ressurser og tjenester

– Det andre er at brukere, tjenester og ressurser knyttes sammen i system
som er tilgjengelig og virksomt  uavhengig av tid og rom og der den fysiske
plasseringen av tjenestene og ressursene  transparent for brukeren

– Det tredje er at det finnes  ingen  sentral kontroll eller styring med tjenest-
ene og ressursene

– Det fjerde er at brukerne har  enkle grensesnitt mot tjenestene og ressursene
og der nettleseren ('Web-browseren') etter hvert har inntatt posisjonen
som et slags universelt grensesnitt

– Det femte er  en kooperativ og eksperimenterende praksis i utviklingen av
tjenester og ressurser ('rough concensus and running code') der deling av
kunnskap og tekniske løsninger er grunnleggende, noe som gir en
'utviklingsorganisasjon' med en kollektiv kreativitet og kompetanse som
det knapt finnes paralleller til

– Det sjette er  konvergens der ulike datatyper og kommunikasjonsformer
samles, håndteres og distribueres i en og samme datastrøm og kanal.

Til slutt kan det være verdt å understreke at Internet og Web er resultatet av
langsiktig, risikovillig satsing på forskning, innovasjon og produktutvikling på
70- og 80-tallet, spesielt innenfor offentlig finansierte programmer og initia-
tiver. Uten denne satsingen ville verken Internet eller Web vært det de er i
dag.
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Til sammen har dette skapt en global arena for alt fra samarbeid og kom-
munikasjon i små interessefellesskap til elektronisk handel og nyorganisering
av kunderelasjoner og forretningsforbindelser. Og, - dette er egenskaper som
vil være virksomme og strukturerende for IKT-utviklingen i årene framover.

Noen grunnleggende utviklingstrekk
Utviklingen vi står overfor de nærmeste årene vil med stor sannsynlighet være
preget av to forhold:
– Det første er en  dramatisk vekst i tilgjengelig kapasitet  både som

maskinkraft på utstyrsiden og som båndbredde i nettet
– Det andre er  vår evne til å utnytte denne kapasiteten gjennom de program-

mer, systemer og tjenester vi bruker maskinene og nettet til å kjøre

Det første punktet representerer mulighetene, det andre begrensningene i
framtidas IT-bruk, og i dagens for den saks skyld. Noen av de sentrale
utviklingstrekkene kan oppsummeres i følgende punkter:
– Tilnærmet ubegrenset maskinkraft og båndbredde  Moore's lov sier at

tilgjengelig maskinkraft pr krone fordobles omtrent hver 18. måned og
Gilder's lov sier at tilgjengelig båndbredde i nettet tredobles hvert år.
Ingen av disse lovene når noen fysiske grenser de neste ti årene. Dette
betyr at brukerne vil ha massiv maskinkraft tilgjengelig (i henhold til
Moore's lov kan en med dagens budsjett kjøpe ti ganger så mye
maskinkraft om fem år og hundre ganger om ti år) og ha tilgang til bånd-
bredde etter behov innenfor et overkommelig budsjett

– Mobil databehandling I løpet av få år vil den viktigste flaskehalsen i dag -
båndbredden den siste kilometeren fram til brukeren - forsvinne og gjøre
en rekke nye tjenester (blant annet høyoppløselige multimedia datastrøm-
mer) tilgjengelig uansett om brukeren kopler seg til nettet på jobb, på
lærestedet, hjemme, på café eller andre steder. Økt tilgjengelighet og
båndbredde i trådløse samband (mobiltelefoni, radiosamband, lavbanesat-
ellittsamband med mer) vil gjøre databehandlingen enda mindre stedfast
og avhengig av fysisk tilkopling til nettet. Tilgjengeligheten av 'instant on'-
utstyr (utstyr som er operativt umiddelbart etter at strømmen er slått på)
og miniatyriseringen av komponentene vil forsterke en utvikling av
bruksmønstre der brukeren bærer sluttbrukerutstyret med (og på) seg og
har tilgang til tjenestene og ressursene når-som-helst, hvor-som-helst, par-
allelt med dagens mobiltelefonitjenester

– Nomadiske brukere og tjenester Tendensen i dag er å flytte tjenestene ut
av sluttbrukerutstyret og inn under mer kontrollerte, bedre sikrete og mer
stabile omgivelser hos tjenesteleverandøren. Det som blir igjen på slutt-
brukerutstyret er brukergrensesnittet og behandlingskapasitet til å kjøre
kode som følger tjenestene. Denne mobiliteten ledsages av to nye egen-
skaper. Det ene er tjenester som tilpasser seg egenskapene ved slutt-
brukerutstyret (for eksempel vil en informasjonsmengde bli presentert på
ett vis på en stor høyoppløselig tv-skjerm og en helt annen måte på den lille
skjermen på mobiltelefonen). Det andre er brukerprofiler som følger
brukeren og ikke brukerutstyret, noe som innebærer at brukeren møter
samme omgivelser uavhengig av hvor i verden eller hva slags utstyr ved-
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kommende bruker til å logge seg på tjenesten.
– Nye former for interaktivitet, enklere brukergrensesnitt I de nærmeste

årene vil det komme sluttbrukerutstyr og grensesnitt som utnytter
mulighetene i sanseapparatet bedre enn tilfellet er i dag. De nærmeste og
kanskje viktigste gjennombruddene her vil være tale- og skriftgjenkjen-
ning der løsninger med gode egenskaper er på vei ut av laboratoriene.
Flatskjermteknologi og 'elektronisk papir' vil introdusere løsninger som
kan presentere realistiske tredimensjonale bilder og kan ha en oppløsning
som nærmer seg trykte media. I kombinasjon med god skriftgjenkjenning
vil dette gi elektroniske lese- og skrivebøker med funksjonalitet og egen-
skaper som går langt utover deres papirbaserte motstykker. Skriftgjen-
kjenning og kanskje spesielt talegjenkjenning vil være viktig for utviklin-
gen av egenskaper og funksjonalitet ved håndholdt utstyr (mobiltelefoner,
PDA-er og lignende). Disse egenskapene vil også drastisk øke den prak-
tiske anvendbarheten av tjenester basert på interaksjon i virtuelle rom.

Samlet vil disse trekkene utvide den nettbaserte modellen med egenskaper
som legger grunnlaget for  konteksttilpasset, umiddelbar databehandling. Kon-
teksttilpasset ved at tjenestene og anvendelsene automatisk vil tilpasse seg
omgivelsene som brukeren aksesserer dem innenfor. Umiddelbarhet fordi
utstyret vil få stadig kortere oppstartstid og har forbindelse til nettet nærmest
uavhengig av tid og rom.

I dette IT-miljøet vil det være store utfordringer knyttet til to forhold. Det
ene gjelder  drift og vedlikehold av tjenestene og systemene. Økende avhengighet
og nye bruksmønstre vil kreve at systemene er stabilt tilgjengelig 24 timer i
døgnet 7 dager i uka 52 uker i året. Det vil også kreve en betydelig innsats når
det gjelder sikring av systemene og tjenestene mot misbruk, urettmessig inn-
syn og bruk, tap av data og informasjon og lignende.

Det andre gjelder  design og utvikling av systemer og tjenester. Dette IT-mil-
jøet vil være oppbygd av komponenter og tjenester som samvirker i stadig
med komplekse konfigurasjoner og sammenhenger. Dette stiller vår evne til
å programmere løsningene og systemene overfor store utfordringer. Dagens
programmeringsspråk, kompilatorer og støtteverktøy er i stor grad rettet mot
å utvikle programmer som går på ett homogent system og utnytter ressursene
på dette effektivt. Framtidas behov vil være modeller, verktøy og kompetanse
som kan programmere systemer og tjenester som bygger på et samvirke mel-
lom et stort antall (heterogene) ressurser i nettet. I tillegg trengs løsninger
som bygger på modularisering av systemer og løsninger og utstrakt gjenbruk
av kode og komponenter. Det trengs mye forsknings og utviklingsarbeid på
disse områdene i årene som kommer.

Grunnlaget for tilpassingen
Teknologi alene skaper ingen endring eller utvikling. Det som skaper endring
og utvikling er evnen og kapasiteten til å sette samme tekniske løsninger og
bruke ulike teknologier til å designe og implementere nyttige og formålstjen-
lige anvendelser, tjenester og ressurser. For å identifisere handlingsrommet
og alternativene trengs en beskrivelse av hvilke komponenter som inngår i
systemet og hvordan de samvirker. I denne sammenhengen trengs ikke mer
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enn en svært enkel beskrivelse som strukturer komponentene i et hierarki
med fire nivåer:
– Sluttbrukerutstyr: Maskinutstyr med programvare som gir brukerne til-

gang til verktøyene, tjenestene og ressursene. Dette er den delen av
arkitekturen som er mest utviklet siden mye av fokus har vært rettet mot
dette siden tidlig på 80-tallet. Dette utstyret vil få et større spekter av egen-
skaper og funksjonalitet i årene som kommer, dels som resultat av økt
ytelse og dels gjennom støtte for nye former for interaktivitet og mobilitet.
Utviklingen av nye og bedre brukergrensesnitt vil ha en stor betydning

– Tjenermaskiner:Maskin- og programvare som alene eller i samvirke med
andre systemer er bærer av verktøyene, tjenestene og ressursene bruk-
erne anvender. På dette området vil vi se tettere sammenkopling av mask-
iner i klynger ('cluster') for å bedre den totale ytelsen, gjøre systemene
mer robuste mot feil, løse oppgaver som enkeltstående systemer ikke kan
løse på egen hånd og utnytte ledig maskinkapasitet

– Intranett: Sammenkoplingen av sluttbrukerutstyr og tjenermaskiner (og
derigjennom tjenestene og ressursene) innenfor en kontrollerbar ramme
(for eksempel innenfor rammen av en organisasjon, en institusjon eller et
foretak). Motivasjonen for intranettet er effektiv utnytting av en organisas-
jons samlede IKT-ressurser, deling av data og informasjon, gruppekom-
munikasjon og IKT-støttet samarbeid og tilgang til spesialiserte ressurser,
samt en kontrollert port mot omverdenen. Geografisk kan intranettet ha
global rekkevidde, men det trenger ikke være være større enn at det
kopler sammen noen maskiner på et kontor. Gjennom intranettet kan
organisasjonen oppnå uniformitet i organisering og tilgang til tjenester,
bedre den totale ytelsen på ressursene, sikre alle som har behov for det til-
gang til interne databaser og informasjonssystemer, samt ivareta organ-
isasjonens behov for sikkerhet og tilgangskontroll til tjenestene

– Internett: Den globale samlingen av tjenester og ressurser med global
utstrekning og utenfor rekkevidden av noen som helst kontrollerbar
ramme.

Under dette ligger en del funksjonalitet og egenskaper som er gjen-
nomgående på alle nivåene i arkitekturen:
– Nett og kommunikasjonsegenskaper som knytter komponentene på de

ulike nivåene sammen og setter de i stand til å utveksle informasjon og
samordne ressursene for å utføre oppgaver

– Grunntjenester og basisfunksjonalitet som konstituerer grunnlaget for
tjenestene og anvendelsene som er tilgjengelig for brukerne og bestem-
mer rekkevidden av tjenestene

– Verktøy og støttesystemer for å utvikle og programmere tjenester, løs-
ninger og anvendelser.

– Tilrettelegging, drift, vedlikehold og annet som må til for å få komponen-
tene og systemene på de ulike nivåene til å spille sammen og være tilgjen-
gelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året

Ingenting av dette kommer av seg selv, det kreves beslutninger på strategisk,
taktisk og praktisk nivå for å sette løsninger, komponenter og utstyr sammen
til operative systemer, anvendelser og tjenester. Spørsmålet er derfor, - inne-
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har sektoren og institusjonene den kompetansen og kunnskapen som skal til for
bruke mulighetene til å designe, utvikle og sette i drift hensiktsmessige tjenester
og ressurser for læringen?

Et sidespor, - på vei mot en ny infrastruktur:
Infrastrukturer er samlinger av innretninger (anlegg, utstyr, virkemidler,

tjenester og lignende) som virksomheten i samfunn, sektorer, organisasjoner
og dess like bygger på. Gjennom den informasjonsteknologiske utviklingen
de siste årene er grunnlaget lagt for framveksten av en ny infrastruktur, - en
informasjonsteknologisk infrastruktur bygd på:
– Ressurser og kapasitet (maskinkraft, data, utstyr, mennesker) enkelt

tilgjengelig i stor skala og med høy ytelse
– Nett med stor geografisk og sosial rekkevidde og med tilstrekkelig bånd-

bredde for distribusjon av ressursene og kapasiteten
– Konsistente, forutsigbare og stabile tjenester basert på standardiserte pro-

grammer, grensesnitt og omgivelser
– Samt - og kanskje viktigst vil være - at tjenestene er tilgjengelig etter behov

og til en billig penge

Denne infrastrukturen kan sammenlignes med elektrisitetsnettet når det
gjelder geografisk rekkevidde og samfunnsmessig gjennomslagskraft, spek-
teret av tjenester og anvendelser den vil drive og de samfunnsendringer den
trigger. Historisk sett utvikler infrastrukturer seg etter noen gjennomgående
mønstre og bygger på en del felles forutsetninger:
– Grunnlaget for nye infrastrukturer legges gjennom oppfinnelser, innovas-

jon og forskning
– Felles for alle infrastrukturer er at de distribuerer tjenester og kapasitet og

dette skjer i systemer som starter som et lokalt fenomen og utvikles til sys-
temer med global rekkevidde

– Gjennombruddet for infrastrukturen skjer når allmennheten får tilgang
gjennom standardiserte grensesnitt til stabile og forutsigbare tjenester
innenfor et overkommelig budsjett

– Innenfor denne standardiserte rammen utvikles utstyrsenheter og anven-
delser som er nyttige i samfunnsmessige prosesser og som i sin tur dan-
ner basis for økonomisk aktivitet

– I alle infrastrukturer er økonomi er en bestemmende faktor i organisering,
strukturering, tilgjengelighet og anvendelse

– Samtidig er utviklingen av infrastrukturen er like avhengig av regulerings-
messig, politisk og institusjonell utvikling som av teknisk utvikling

– For å få infrastrukturen til å fungere kreves sofistikerte systemer for over-
våking, styring og kontroll av en kompleks samling systemer, kombinert
med mekanismer for avregning av et sammensatt bruksmønster

Selv om Internet av i dag er en samling relativt enkle tjenester med forholdsvis
små behov for maskinkraft og båndbredde, representerer det startpunktet for
denne infrastrukturen. Framtidas Internet vil altså være mye mer av det
meste, - det vil være et Internet på steroider!
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Oppsummert om IT og læringsteknologi
Målet med bruk av informasjonsteknologi i læringen er ikke å lære av, men å
lære  med teknologien, - bygge læringsomgivelser slik at den lærende ved
hjelp av teknologien kan mestre læringsprosessen og de kompetanse- og kval-
ifikasjonskravene som stilles. Spørsmålet vil i stor grad være, -  innehar sek-
toren og institusjonene den kunnskap og kompetanse som trengs for å utnytte
mulighetene i IT-utviklingen til:
– Å produsere, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig innhold i læringsproses-

sen (læremidler, lærestoff)
– Å programmere ønskete egenskaper og funksjonalitet i komponentene

som inngår i læringsprosessen
– Å pakke inn komponentene i form av tjenlige utdannings- og studietilbud
– Å distribuere og gjøre tilbudene tilgjengelig på den lærendes premisser,

tilpasset dennes livssituasjon og timeplan
– Å tilrettelegge for en hensiktmessig gjennomføring av læringsprosessen

Og i tillegg, - vil de være i stand til å tilpasse løsningene på disse områdene i
fleksible tilbud som tar hensyn til læringsomgivelsene de skal inngå i, lærings-
formene som benyttes og læringsmålene som forfølges?

4.4  IKTs rolle i de tre scenariene

De tre scenariefortellingene representerer tre vidt forskjellige tilpassninger til
framtidas læringsarena eller læringsmarked. I alle tilpassningene spiller strat-
egiske, taktiske og operative valg knyttet til bruk av IKT en sentral rolle:
– IKTs rolle i primærprosessene
– IKTs rolle som endringsdriver
– IKT rolle som organisasjonsutvikler
– Organisering av tjenester og ressurser

IKTs rolle i læringsprosessen
I de tre scenariene inntar IKT forskjellig rolle i læringsprosessen. I både
Socrates og Læringsnomaden er IKT en tett integrert del av alle prosessen,
mens den i Kontrapunkt er utvendig og inntar mer en rolle som støttetjeneste
i forhold til læringsprosessen.

Kontrapunkt
I Kontrapunkt skjer læringen etter tradisjonelle og velkjente former med fore-
lesningen som en sentral komponent. I scenariet brukes IKT til å støtte opp
under og videreutvikle denne formen. De enkleste virkemidlene er forelesn-
ingsnotater og presentasjoner på lærernes hjemmesider i Web og videoopptak
av forelesninger tilgjengelig i nettet både for studentene og allmennheten.
Dette gjør at studenter kan følge undervisningen selv om de ikke er fysisk til
stede under forelesningen.

Undervisningsrommene er utstyrt slik at foreleseren kan bruke et bredt
spekter av virkemidler for å dramatisere og regissere forelesninger og gjøre
dem om til multimediale happeninger, samtidig som alt tas opp og lagres dig-
italt slik at det kan avspilles i ulike sammenhenger senere. En elektronisk



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 892
tavle har erstattet den tradisjonelle tavla og gjør at alt som skrives på tavla
lagres og gjøres tilgjengelig for studenter og andre sammen med videooppta-
ket av forelesningene. Læremidlene er også digitalisert og det er lagt inn
linker fra forelesningen til relevant lærestoff. Enkelte kollokvier og en del
gruppeundervisning digitaliseres og gjøres tilgjengelig på samme måte. I
tillegg er (naturligvis) all studieinformasjon tilgjengelig i nettet og koplet til
informasjon om studietilbud, lærekrefter og læringsressurser av forskjellig
slag.

Sentralt i bruken av IKT i læringsprosessen på Kontrapunkt er altså en
digitalisering av innformasjons- og datastrømmene knyttet til undervisningen.
Dette løser opp noe av stedbundetheten ved tidligere tiders forelesninger ved
at strømmene gjøres tilgjengelig for dem som ikke var til stede. Det har også
en indirekte virkning på selve læringsprosessen ved at studentene får
mulighet til å jobbe asynkront i forhold til materialet, spille om igjen fore-
lesninger, rekapitulere diskusjoner og lignende.

Ved Kontrapunkt er det i prinsippet mulig å studere uten å ha egen maskin
fordi både lesesals- og biblioteksarealer har studentmaskiner tilgjengelig for
den som ikke rår over eget utstyr. Mesteparten av dette utstyret er mer eller
mindre utrangerte overlevninger fra utbyggingen av studentarbeidsplasser på
slutten av 90-tallet og utstyr som ikke lenger anses formålstjenlig for ansatte.
Gevinstene ved å skaffe seg egen maskin er derfor så store at de fleste gjør det.

Læringsnomaden
I Læringsnomaden er en gått til den motsatte ytterlighet. Her er alle prosesser
digitalisert og all læring skjer via nettet.

Socrates
Også på Socrates er alle prosesser digitalisert i likhet med Læringsnomaden.
Utviklingen startet omtrent på samme måte som i Kontrapunkt med digitalis-
ering av de tradisjonelle prosessene, informasjonsstrømmene og
læremidlene. Disse tjenestene og ressursene inngår framdeles i læringspros-
essen, ved Socrates men inntar en langt mindre sentral rolle enn ved Kontra-
punkt.

I Socrates sine bestrebelser på å tilpasse utdannings- og studietilbudene
til livslange utdanningsløp ble IKT lagt til grunn for all organisering, utvikling
og gjennomføring av læringstilbud ved institusjonen. Det var eneste holdbare
måte å utvikle tilbud som var tilpasset den lærendes livssituasjon og dagsor-
den.

Omleggingen fra forskningsbasert undervisning til forskningsbasert
læring innebar videre at verktøy, tjenester og ressurser av betydning for for-
skningen, også ble tatt i bruk og integrert i læringsprosessen. Med fokus på
konstruksjon av kunnskap og innsikt ble oppmerksomheten flyttet fra gjen-
skaping av analoge prosesser i digitale media til bruk av IKT for å etablere
læringsfellesskap og interaktive læringsprosesser. Sentralt i denne delen av
tilpassing var aktiv bruk av bruk av IKT til å tilrettelegge både flyktige og mer
varige samarbeids- og gruppeprosesser og planlegge, organisere og koordi-
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nere aktiviteter og prosjekter. I tillegg tilgang til verktøy og systemer for
innhenting, systematisering og bearbeiding av informasjon.

Ved Socrates er det lagt stor vekt på å organisere tjenestetilbudet slik at
det kan brukes fra hvor-som-helst slik at (deler av) tilbudet er tilgjengelig også
for studenter ved andre institusjoner og slik at studenter ved Socrates kan
bruke andres tilbud som del av sitt utdanningsløp.

IKTs rolle som endringsdriver
I scenariene spiller IKT en rolle som endringsdriver, men med høyst ulik
styrke. Ytterpunktene representeres ved Kontrapunkt der endringene i for-
hold til læringsprosessen stort sett er indirekte, mens Læringsnomaden rep-
resenterer en fullstendig tilpassing til logikken i et e-handelsmarked.

Socrates
Ved Socrates ble IKT brukt på en planlagt og bevisst måte for å sette i gang
ønskete endringsprosesser. Gjennom målbevisst satsing på IKT i utdanning
og forskning skulle institusjonen bli den viktigste leverandør av IKT-kompet-
anse og IKT-kunnskap i landet. I planarbeidet var fokus hele tiden rettet mot
primærprosessene og tilrettelegging av verktøy, tjenester og ressurser som
støttet disse optimalt. På denne måten utviklet institusjonen kompetanse,
tekniske løsninger og lignende som gjorde den til en attraktiv samarbeidspart-
ner for både utstyrsleverandører og tjenesteutviklere i IKT-bransjen og for
andre aktører på læringsarenaen. Målsettingene for IKT-satsingen var:
– En avansert informasjonsteknologisk infrastruktur bygd opp i samarbeid

med leverandører av maskinvare og kommunikasjonsutstyr
– Et intranett med variabel geometri avhengig av alliansepartnere og aktu-

elle samarbeidskonstellasjoner
– Et godt utbygd tilbud av IKT-tjenester og IKT-ressurser innenfor alle deler

av virksomheten, i egen regi
– En likebehandling av studenter og ansatte, studentene fikk samme

muligheter til å bruke IKT-tjenester og -ressurser ved Socrates som
ansatte (men de måtte betale sluttbrukerutstyret selv)

– Et program for å gjøre alle ansatte fortrolig med teknologien og sette dem
i stand til å utnytte den effektivt og formålstjenlig i virksomheten

– En høyt kompetent drifts-, vedlikeholds- og utviklingsorganisasjon

De to siste punktene var avgjørende for den vellykkete gjennomføringen.
Tidlige forsøk med utsetting av deler av virksomheten til private operatører
viste at disse i høyden kunne ta et begrenset ansvar for deler av infrastruk-
turen og tjenestetilbudet. Ingen av disse operatørene hadde den nødvendige
erfaring med og innsikt i de komplekse prosessene som skulle støttes og de
var ikke i stand til å håndtere det mangfoldige bruksmønsteret ved institus-
jonen. Socrates var tvunget til selv å ta kontrollen for å sikre ønsket tjenest-
ekvalitet og tilgjengelighet, samt den fleksibilitet som var nødvendig for å
understøtte primærprosessene på en effektiv måte. Dette viste seg også nødv-
endig av hensyn til utviklingen av infrastrukturen og tjenestene, utvikling av
nye løsninger og fortløpende tilpassing av eksisterende ble raskt en sentral del
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av hverdagen for IKT-organisasjonen. Socrates valgte altså å være sin egen
tjenesteleveandør og kunne gjennom det selv legge premissene for egen
utvikling på området.

Den andre suksesfaktoren var en systematisk satsing på å utvikle IKT-
kompetansen blant egne ansatte. Målet var å sette alle i stand til å bruke IKT
på en optimal måte i forhold til å løse egen oppgaver. For lærekreftene bety-
dde dette at de etter hvert mestret de fleste sidene av utviklingen og tilretteleg-
gingen av digitale læremidler og IKT-baserte læringstilbud.

Denne oppbyggingen av kompetanse på tilrettelegging og anvendelse av
IKT ga Socrates et avgjørende fortrinn ved at det satte institusjonen i stand til
å bruke tilgjengelig utstyr og teknologi til å lage formålstjenlige anvendelser
og tjenester.

IKT rolle som organisasjonsutvikler
I scenariene fungerer IKT i varierende grad som organisasjonsutvikler. I Kon-
trapunkt er denne siden lite synlig og omfatter lite utover de rent administra-
tive prosessene. Ved Socrates er IKT brukt for å tilpasse en tradisjonell organ-
isasjon til nye rammebetingelser.

Læringsnomaden
I Læringsnomaden er IKT motoren for oppløsning av eksisterende strukturer
og institusjoner. I dette scenariet er organisasjonene og relasjonene flyktige
og virtuelle. All virksomhet er organisert via nettet der forbindelsen mellom
uavhengige operatører og aktører inngår formålsrettete allianser for å utvikle
og tilrettelegge et tilbud. Innenfor disse omgivelsene spiller formidleren en
viktig rolle. Det er den instansen som kopler forbindelsen og tilrettelegger
samarbeidet mellom de som eier kunnskapen og de som ha kompetanse til å
bruke denne kunnskapen til å tilrettelegge læringstilbud.

Organisering av tjenester og ressurser
I organiseringen av IKT-tjenester og ressurser skiller Socrates seg fra de to
andre fortellingene. I Læringsnomaden eksisterer ingen organisasjon som
kan ta ansvar for tjenester og ressurser på IKT-siden. I stedet kjøpes disse av
operatører som har den kompetanse og de ressurser som trengs. For Kontra-
punkt er situasjonen helt annerledes, men løsningen den samme. I og med at
IKT ikke er spesielt tett integrert med primærprosessene, spesielt læring-
sprosessene ved institusjonen, vil det i prinsippet være likegyldig hvem som
leverer tjenestene. Det er heller ikke strategisk viktig for Kontrapunkt å bygge
opp egen IKT-kompetanse. Kontrapunkt ender med andre ord opp med å
kjøpe kompetansen der den (formodentlig) finnes.

Socrates er i en helt annen situasjon i og med at IKT er tett integrert med
primærprosessene. For institusjonen blir det dermed av strategisk betydning
å ha tung kompetanse på anvendelse av IKT i disse prosessene. Denne
kjernekompetansen bygges delvis opp i en egen IKT-organisasjon med ansvar
for infrastruktur og tjenester og hos alle ansatte i form av anvenderkompet-
anse.
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For Læringsnomaden blir problemstillingen mer eller mindre irrelevant
fordi alle tjenester og ressurser som inngår i utvikling, distribusjon og gjen-
nomføring av utdannings- og studietilbud organiseres i samarbeid med spesi-
aliserte operatører.

Oppsummert
Denne korte og summariske drøftingen av IKTs rolle i ulike tilpassinger til
den nye læringsarenaen tar langt fra hensyn til alle sider ved dette komple-
kset. Hensikten har vært å få fram et par sentrale poenger knyttet til dette. Det
første poenget er at  teknologi alene gjør ingen forskjell, det er først når teknologi
inngår i økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle konstellasjoner at endring og
utvikling skjer. Det andre er at  egen kompetanse og kunnskap spiller en
avgjørende betydning når det gjelder teknologiens rolle i tilpassningen til endrete
samfunnsmessige rammebetingelser. Dette er de viktigste lærdommene å ta
med seg fra arbeidet med IKT innenfor UH-sektoren fram til i dag og vil være
avgjørende forUH-sektorens bruk av IKT i årene framover.

5  Oppsummering

Scenariene vi har presentert legger alle til grunn at økt konkurranse og
utviklingen innen kunnskapsbasert tjenesteyting - som dels er drevet av og
dels er en konsekvens av IKT - endrer rammevilkårene for UH sektoren som
nasjonalt rettede og statlig finansierte institusjoner. Etterspørrerne etter
utdanning har ikke bare blitt mer krevende til f eks 'læringsmodell', 'innhold'
og 'målrettethet' i læringssituasjonen - de har også fått flere tilbud å velge mel-
lom, fra internasjonale, private og offentlige tilbydere. Nettundervisning og
fleksible læringsformer har økt tilgjengeligheten til disse tilbudene dramatisk
- det er få naturlige barrierer mot konkurranse i form av grenser i tid og rom.
Scenariene viser at disse utfordringene blir møtt på ulikt vis. Nedenfor har vi
sammenstilt scenarieene punktvis for å få fram hva som karakteriserer dem på
et gitt tidspunkt i framtiden. Bak disse karakteristikkene ligger det til dels
tradisjonelle beslutninger i og utenfor sektoren, dels resultater av enkeltper-
soners og grupper løpende valg og preferanser: Socrates- og Kontrapunkt-sce-
nariet har fokus på det første, mens fokus i Læringsnomaden er de personlige
preferanser - og hvordan dette påvirker UH-sektoren på sikt. Avslutningsvis
gir vi våre anbefalinger. Disse er særlig er rettet til prosjektets oppdragsgiver:
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Utvalget for høyere utdan-
ning ('Mjøs-utvalget'). Avslutningsmessig vil vi peke på noen beslutning-
spunkter som arbeidsgruppen mener er avgjørende i forbindelse med strategi
for U & H sektoren og implementering av IKT.

5.1  Karakteristikk av scenariene med henblikk på forskjeller

Fremtidsbildene av norsk høyere utdanning som de tre scenariene represen-
terer, har flere felles referansepunkter. I denne fremstillingen er det imidlertid
forskjellene som fokuseres. For å fremheve ulikhetene og synliggjøre valgene
som er tatt, er det nedenfor gjort et forsøk på å «sammenstille» scenariene
langs noen sentrale parametre. Beskrivelsen av nå-situasjonen er nødven-
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digvis verken dekkende eller objektiv, men har til hensikt å beskrive noen kar-
akteristika ved dagens tilstand innenfor høyere utdanning.

Nedenfor har vi forsøkt å rette søkelyset mot ulike parametere som vi
kjenner oss igjen i og sammenligne scenariene opp mot hverandre. Det som
står under nåsituasjon er ikke basert på noen vitenskaplige analyser, snarere
et generelt blikk på «det tradisjonelle» eksempelet. Listen er forhåpentligvis
litt klargjørende på hvilke veier som kan tråkkes - men er ikke ment å være
endelig.



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 897
Tabell 11.1: Parametre koblet til læring og strategisk utviklingsprosessen i scenariene:

Parameter Nåsituasjon Socrates Kontrapunkt Læringsnomade

Strategisk 
fokus

Forsknings-
basert under-
visning

Studie- og læring-
skvalitet. Forskn-
ingsbasert IKT-
støttet læring.

Forskningsbasert 
undervisning., 
tradisjonelle 
læringsprosesser 
dominerer

Personaliserte, 
tids- og stedsua-
vhengige læring-
sprosesser. 
Markedsorientert 
innhold og presen-
tasjon.

Læringsin-
nhold

Pensum Temarettet og mod-
ulært, problem-
basert læring, tett 
kobling til 
arbeidslivet

Pensum + selvut-
vikling

Temabasert læring, 
frikoplet fra et fast 
pensum

Lærested / 
campus

Der hvor 
bygningene er

Fysisk campus og 
virtuelle læring-
somgivelser utfyller 
hverandre.

Det fysiske cam-
pus utvikles, mens 
virtuelle læring-
somgivelser brukes 
i liten grad

Virtuelle læring-
somgivelser, 
tilgjengelig de 
fleste steder der 
læringsaktøren 
oppholder seg

IKT bruk til 
læringsformål

Sporadisk 
entrepenør-
skap, ad-hoc 
og drevet av 
ildsjeler

Hovedelement i 
utvikling av effek-
tive interaktive 
læringsformer. 
Frigjøring av res-
surser til veiledn-
ing/ gruppe arbeid. 
IKT-opplæring out-
sources til spesialis-
erte miljøer.

IKT brukes hoved-
sakelig til koordin-
ering og 
distribusjon av 
informasjon.

IKT basert læring 
er det primære 
produktet (80% 
nett) Driftsres-
surser outsources. 
Innholdet kjøpes i 
stor grad fra tred-
jepart. Presentas-
jon domineres av 
profesjonelle 
aktører.

Etterutdan-
ning/ fjer-
nundervisning

Ikke strate-
gisk for univer-
sitetene. Noen 
initiativ og 
samarbeids-
former.

Livslang læring = 
livslange kunder, 
avgjørende 
inntektskilde og 
suksessfaktor.

Tilgjengelig, men 
med liten grad av 
tilpasning til denne 
studentgruppens 
behov. Kringkast-
ing dominerer so
læringsleverandør- 
Liten dialog med 
næringslivet om til-
pasning av til-
budene

Livslang læring og 
nye læringsme-
toder gjør at en stor 
del av læringsaktiv-
itetene skjer i den 
yrkesaktive peri-
oden til den 
enkelte. Kortere 
læringsforløp domi-
nerer.

Internasjonalt 
samarbeid

Få strategiske 
og institus-
jonelle 
allianser. 
Samarbeid er 
drevet av stu-
denter og for-
skere.

Faste allianser og 
samarbeidspart-
nere, aktiv rekrut-
tering av 
utenlandske stu-
denter og internas-
jonale vitenskapelig 
ansatte. Internasjo-
nale fusjoner disku-
teres.

Tett samarbeid 
bare mellom 
likeartede institus-
joner.

Utstrakt samarbeid 
på tvers av tradis-
jonelle institusjons-
grenser. Samtidig 
sterk konkurranse 
og krav om sær-
preg. Betydelig 
grad av spesialiser-
ing.

Samspill med 
næringsliv og 
samfunn.

Begrenset, 
men med vari-
asjon

Samarbeidsavtaler 
og sponsorpro-
grammer, alumni-
nettverk, styrerep-
resentasjon

Begrenset sam-
spill, kunde- 
leverandør forhold 
foretrekkes fram 
for forpliktende 
samarbeid.

Læringskanaler er 
integrert med 
næringsliv, sam-
funn, og marked.
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5.2  Anbefalinger

Mange av endringsdriverne innenfor høyere utdanning kan vi gjøre lite med.
Eksempelvis vet vi at valgfriheten for de framtidige studenter vil være langt
større enn nå - uavhengig av hvilke beslutninger som tas på nasjonalt plan.
Tilsvarende er det grunn til å kunne forutsi at digitaliseringen av læringsare-
naen vil medføre en 'industrialisering' med påfølgende global spesialisering av
høyere utdanning; som følge av høyere produksjonskostnader, økte

Tabell 11.2: Parametre koblet til organisasjon og styrin

Parameter Nåsituasjon Socrates Kontrapunkt Læringsnomade

Organisering Statlig institus-
jon

Organisert som 
bedrift

Statlig institusjo Nettverksorgan-
isasjon

Finansiering Hovedsakelig 
of fentlig. 60-
65% grunnbev-
ilgning, hvorav 
ca. 45% er stu-
dentavhengig, 
næringsliv ca. 
5%.

Ressurser følger i 
større grad stu-
denten, redusert 
grunnbevilgning og 
økt næringsfinan-
siering stimulert av 
blant annet skatte-
ordninger

2-3 institusjoner vil 
få mer forskn-
ingsmidler enn 
andre, blir mer 
uavhengig av stu-
denttallet, 
næringslivets andel 
øker ikke synder-
lig.

Stor andel av 
midler vil følge stu-
denten, lån konver-
teres til stipend i 
forhold til avlagte 
vekttall, sponsor-
virksomhet er en 
faktor som påvirker 
kostnader og 
inntjening.

Premisser for 
strukturen-
dring og res-
surstildeling

Regionalisme 
og lobbyisme

Faglig akkrediter-
ing og finansielle 
incentiver fremmer 
spesialisering og 
samarbeid. Inter-
nasjonal 
gradsstruktur

Distriktspolitikk 
fortsatt en grunn-
leggende kraft, 
men for enkelte 
institusjoner 
fornyes det nasjo-
nale fokus

Der læringsak-
tørene til enhver tid 
er

Personale Statstjeneste-
menn med stor 
grad av beskyt-
telse og 
jobbfrihet

Differensierte 
ansettesesforhold 
med både faste 
ansatte og prosjekt-
/kontraktsen-
gasjerte.

Statstjenestemenn 
med stor grad av 
beskyttelse o
jobbfrihet. Noen 
incentiver for inter-
nasjonal utvikling

Få fast ansatte og 
stor bruk av 
allianser og out-
sourcing.

Belønnings-
systemer og 
suksesskriter-
ier for ansatte

Vitenskapelig 
produksjon

Differensierte 
belønningssyste-
mer - undervisning-
skvalitet, 
læringsresultater, 
forskning, ekstern 
oppdragfinansier-
ing

Vitenskapelig 
produksjon

Økonomiske incen-
tiver styrt av evne 
til å lykkes i et 
konkurranseutsatt 
marked

Ressurser til 
profilering, 
markedsføring 
og rekrutter-
ing.

Ikke ansett 
som vesentlig

Markedsføring out-
sourcet til PR/-og 
reklamebyrå. Rek-
ruttering av spis-
skompetanse bl.a 
via agenter, Nøkkel-
personell head-
huntes.

Særpreg kjøres 
lavmælt frem via 
det of fentlige syste-
met.

Svært sentralt for å 
overleve når pen-
gene følger stu-
denten, dette er 
institusjoners 
kjernevirksomhet.

Evaluering og 
kvalitetssikrin
g av virksom-
heten

Sporadisk og 
varierende

Satt i system og 
brukt som konkur-
ransefortrinn

Fremdeles forskn-
ingsbasert under-
visning

Internt, via uavhen-
gige instanser og 
basert på markeds-
sensivitet
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skalafordeler og gode fortjenestemuligheter for privat risikokapital. Det er
imidlertid et sett av veivalg som kan få avgjørende innflytelse på hvordan
Norge vil kunne mestre de utfordringer høyere utdanning står overfor. Etter
vår vurdering er dette følgende 9 punkter:
1. Nye modeller for finansiering av høyere utdanning
2. Nye rammebetingelser for organisering av høyere utdanning
3. Tilrettelegging for effektiv og kvalitetsorientert innholdsproduksjon
4. Tilpasning og videreutvikling av konkurransedyktige og effektive lærings-

modeller
5. Videreutbygging av en egnet teknologisk infrastruktur både på lærest-

edene og mot hjemmene.
6. Internasjonal standardisering av læringstilbud og grader
7. Personalomstilling og tilfang av ny kompetanse
8. Bevisstgjøring av nødvendig konkurransekraft
9. Valg knyttet til rolle som premissleverandør til kunnskapssamfunnet

Modeller for finansiering
Etter vår oppfatning bør det utvikles en finansieringsmodell der ressursene til
undervisning i hovedsak følger studenten. Slik koples ressurstilgangen for
institusjonene med studentenes behov. Modellen kan ha følgende elementer:

Skille forskningsorientert og undervisningsorientert innsats.
La den delen som er rettet mot undervisning komme med studenten, gjen-

nom undervisningsavgifter som dekkes over studielån.
Studielånet, eller deler av det, konverteres til stipend basert på studiepro-

gresjon.
Ved å bygge på en slik modell etablerer vi en direkte sammenheng mel-

lom lærestedets inntjening og evnen til å trekke til seg nye studenter. Studen-
tene på sin side, vil få et økt press på seg til å fullføre studiet innen rimelig tid
- og dermed sikre at utdanningskapasiteten blir godt utnyttet. I Socrates-sce-
nariet har grunnbevilgningen til institusjonene blitt halvert, og studentavhen-
gigheten tilsvarende økt. I Kontrapunkt-scenariet er det et poeng at undervis-
ningstilbudet er billig - det konkurreres på pris om studentenes gunst. Også
et liv som Læringsnomade forutsetter lignende nyordninger med hensyn til
studiefinansiering.

For å styrke og oppmuntre alliansebygging vil vi foreslå at det innføres
skatteincentiver knyttet til finansiering av studietilbud og forpliktende samar-
beidsavtaler mellom utdanning og bedrift. Store konserner som IBM har utny-
ttet sin finansielle styrke og beslutningsevne til å etablere egne, isolerte
læringstilbud med 'universitetskvalitet'. Andre har satset på et samarbeid med
etablerte institusjoner innenfor høyere utdanning, f eks: Cisco Systems med
Cisco Academy. For Norge som har få virkelig store bedrifter vil et samarbeid
antagelig være mer attraktivt for bedriftene enn å etablere egne tilbud.

I Norge er det et særproblem at næringslivet står for en så liten del av
inntektene til universiteter og høgskoler. Selv om bedriftene erkjenner
behovet for økt innsats innen høyere utdanning, har de svake incentiver til å
finansiere ekstern kompetanseoppbygging av dagens og morgendagens
ansatte, - de ferdigutdannede kan like gjerne komme konkurrerende virksom-
heter til gode. For å styrke innslaget av samarbeidsprosjekter mellom bedrift-
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ene og våre universiteter og høgskoler, vil vi anbefale at det innføres en prø-
veordning med avskrivninger for bedrifter som deltar i finansieringen av studi-
etilbud som gir vekttall ved våre universiteter og høgskoler.

Nye rammebetingelser for organisering
Vi foreslår at universitetene og høyskolene organiseres som selvstendige fore-
tak med full forretningsmessig og faglig handlefrihet. Slik handlefrihet vil
også langt på vei være nødvendig for å bidra til positive virkninger av en ny fin-
ansieringsmodell. Socrates-scenariet forutsetter korte beslutningsveier og
økonomisk selvråderett. Kontrapunkt-scenariet trekker også på selvråderett
og fristilling, men benytter friheten mer til å holde på det gamle enn å tilpasse
seg markedet, i tradisjonell forstand. I begge scenariene er det en ledelse,
Socrates er styrt av økonomer og Kontrapunktet av professorer. Det er
spesiell grunn til å se på dagens doble beslutnings - og ansvarslinjer med både
en faglig og en administrativ ledelse på alle nivåer.

Dette innebærer blant annet:. Dette inngår som en viktig komponent i sce-
nariene. Socrates-scenariet forutsetter en endringskompetanse innenfor sek-
toren som bare kan etableres dersom det er kort vei til beslutningene. Dette
krever betydelig grad av selvstendighet innenfor økonomistyringen. Det
krever også enklere beslutningslinjer innenfor lærestedene. Det er spesiell
grunn til å se på de doble kommandolinjene som er vanlige i sektoren, men
både en faglig og en administrativ ledelse på alle nivåer. Scenariet forutsetter
følgende tiltak:
– Vesentlig forenkling av universitets- og høgskoleloven.
– Reell fristilling - i retning av selvstendige foretak
– Organisasjonsmessige forenklinger, bl.a med en en felles faglig og admin-

istrativ ledelse på alle nivåer
– Universitetene og høyskolene står fritt til å opprette datterselskaper for

spesielle formål og markeder, og foreta egenkapitalinnskudd i nye sel-
skaper i samarbeid med private og utenlandske aktører.

– Aktiv personalpolitikk. Opphevelse av stillingsvernet og større mulighet til
å innføre differensierte belønnings- og incentivsystemer for ansatte.

Tilrettelegging for effektiv og kvalitetsorientert innholdsproduksjon
Tradisjonelt har høyere undervisning i Norge vært delt i to segmenter. Det
ene leverer forskningsbasert undervisning. Dette oppnås i stor grad ved at det
samme personalet både forsker og underviser, begge deler på tilnærmet halv
tid. Dette segmentet er representert ved hovedfags- og forskerundervisningen
ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene, mens lavere grads under-
visning bare i begrenset grad er forskningsbasert. Det andre segmentet
baserer seg i stor grad på reproduksjon av kunnskap, og burde følgelig ha et
større fokus på selve læreprosessene. Høyskolesystemet og lavere grad ved
universitetene representerer dette segmentet. Den kunnskapen som repro-
duseres i dette segmentet, er i stor grad global kunnskap. Den er like gjerne
vunnet ved Cambridge University som ved NTNU, og er slik allerede dekoplet
fra det enkelte lærestedet.



NOU 2000: 14
Vedlegg 11 Frihet med ansvar 901
Innholdet på hovedfags- og doktorgradsnivå leveres altså i stor grad av
universitene og de vitenskapelige høyskolene. Kvaliteten til innholdet i under-
visningen i hele sektoren blir da i stor grad avhengig av kvalitetene på den for-
skningen som gjøres. Spesielt er dette synlig i fag med raske endringer i
innholdet, som IKT og en del andre realfag. For kontrapunktscenariet, og i
noen grad også Socratesscenariet er koplingen mellom aktiv forskning og
læringsmiljøet fortsatt til stede, blant annet fordi det er behov for en ganske
omfattende stab av veiledere og mentorer. Disse vil blant annet ha som opp-
gave å formidle forskningskritikk, metode og resultater til studentene, men
ikke minst å tilrettelegge for interaktivitet og fleksibilitet i de problembaserte
læringsoppleggene. Derfor vris oppmerksomheten i Socratesscenariet fra  for-
skningsbasert undervisning til forskningsbasert læring. Forskningen er altså
fortsatt nærværende - og i flere henseender, bl.a ved at studiene i hovedsak
organiseres problembasert, og at studentene på den måten får trening i viten-
skaplig arbeidsmetode. Evalueringer og dokumentasjon skal tilrettelegges
slik at forskningsbasert læring understøttes, jfr læringsmodellen i Socratess-
cenariet.

Det er nærliggende å beskrive koplingen mellom forskning og det meste
av læringstilbudet i dag som «løs». Dermed vil dette feltet ligge åpent for glo-
bal konkurranse. Dette er allerede synlig gjennom alliansebyggingen som
skjer via de såkalte læringsportalene, som Studentadvantage.com. Denne
konkurransen vil komme til å skjerpes.

Dersom norsk forskning skal være en sentral innholdsleverandør, vil dette
stille store krav til kvalitet. Dette vil i sin tur antakelig kreve betydelig spesia-
lisering.

Det bør også åpnes for innholdsproduksjon fra andre miljøer. Kompet-
ansebedrifter forvalter både problemstillinger og løsningskunnskap som kan
omsettes til verdifullt og utradisjonelt læringsinnhold. I tillegg har lærebokfor-
lagene i Norge en tverrfaglig kompetanse og en lang tradisjon for å samar-
beide med UH-sektoren som bør kunne utnyttes til å produsere internasjonalt
konkurransedyktige læringstilbud innenfor spesielle nisjer.

Ut fra dette er det nærliggende å hevde at dersom institusjonene innvilges
de nødvendige frihetsgrader og selv utnytter handlingsrommet, kan lever-
anser av læringsinnhold bli en eksportartikkel for Norge.

Tilpasning og videreutvikling av konkurransedyktige og effektive læringsmod-
eller
Uansett beslutninger som fattes vedrørende høyere utdanning av nasjonale
myndigheter eller på institusjonsnivå, vil det bli gitt betydelig oppmerksomhet
til forbedring av læringsprosessene på mange områder i samfunnet; i
arbeidslivet, i hjemmet, for deltidsstudenten, i skolen, men ikke minst i høyere
utdanning. Dette krever en aktiv investering i utvikling av læringsmodeller
som kan utnytte de teknologiske mulighetene, og som er tilpasset et utdan-
ningsløp der grensene mellom yrkesutøvelse og læringsaktiviteter er uklare,
og der organisert og målrettet fornying og videreutvikling av kunnskap
foregår gjennom hele den yrkesaktive perioden til den enkelte.

Situasjonen nå er at det er en bemerkelsesverdig lav utviklingstakt av nye
læreprosesser og ny læringstilbud innenfor utdanningssektoren. Dersom
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nyutvikling av læringstilbud og læreprosesser i høyere utdanning ses på på
samme måte som produktutvikling i næringslivet, er investeringstakten min-
dre enn tiendeparten av hva som er vanlig i kunnskapsbedrifter. Dette må
endres, og et nærmere samarbeid mellom næringsliv og utdanning kan vise
seg å bli et viktig virkemiddel for å få dette til. Næringslivet kan blant annet
tilføre høyere utdanning kunnskap om målrettet produktutvikling og tilpasn-
ing av produkt til marked, mens høyere utdanning representerer en
kunnskapsressurs og på sitt beste en innovasjonsevne som vil være en viktig
konkurransefaktor.

Samtidig åpner nye læringsmodeller for flere måter å verifisere at
læringsmål er nådd enn den klassiske eksamensordningen som praktiseres i
stor grad i norsk høyere utdanning. Dette må utnyttes av flere årsaker. Alter-
native evalueringsformer vil være nødvendig for å kunne måle/vurdere
kunnskapsutbyttet underveis i læringsprosessene, og slik åpne for endring av
prosessene dersom utbyttet ikke blir som forutsatt. Alternative evaluerings-
former vil også kunne gjøre det lettere å sikre at sertifiseringen av kunnskap
er institusjonsuavhengig. Dette blir spesielt viktig for studenter som har tileg-
net seg sin kunnskap via utradisjonelle læringsmetoder. Det kan være behov
for at akkrediteringen skilles ut fra utdanningssektoren og flyttes over til
uavhengige sertifiseringsorganer. Slik skilles måling av produktkvaliteteten
(læringsutbyttet) fra produksjonsprosessene. Dette bør bidra til at innføring
av nye, effektive læringsformer ikke blir hindret av mindre velegnede
måleprosesser for kunnskapen.

Videreutbygging av teknologisk infrastruktur og støttetjenester
Innenfor UH-sektoren er den grunnleggende fysiske infrastrukturen i regelen
godt utbygd. Det etablerte støtteapparatet er imidlertid svært ofte dårlig tilpas-
set behovene ved nye teknologistøttede læringsformer, og det er klare man-
gler ved den felles infrastrukturen. Blant annet mangler Norge et fungerende
digitalt bibliotek for læringsformål. Tilsvarende vil det være behov for betyde-
lige støtteressurser for vitenskapelig sektor ved lærestedene i forbindelse
med etablering, utvikling og vedlikehold av nye læringstilbud.

Det er grunn til å vente at etablering av nye læringstilbud vil kreve økt res-
sursinnsats i en overgangsfase. Dette er imidlertid tilbud som har et langt
bredere nedslagsfelt enn bare de tradisjonelle studentene. Blant annet vil slike
tilbud ha stor nytteverdi i forbindelse med etter- og videreutdanning, samar-
beid mellom læresteder i inn og utland, og det vil kunne representere et tilbud
til elever i videregående opplæring som er i stand til å mestre et høyere tempo
og nivå i opplæringen.

For å sikre at et slikt tilbud skal kunne brukes på bred front utenfor den
klassiske UH-sektoren, vil det være behov for en massiv utbygging av bånd-
bredde til hjemmene og til arbeidsplassene. Vi har i våre scenarier lagt til
grunn at dette vil skje uavhengig av hvilke politiske beslutninger som ellers
treffes. Dette skyldes at en viktig, uavhengig drivkraft - underholdningsindus-
trien - vil sikre dette; dessuten vil kostnadene ved å levere stor båndbredde og
massiv datakraft synke dramatisk i de neste fem årene.
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Internasjonal standardisering av læringstilbud og grader
Utviklingskostnadene for nye læringstilbud kan være formidable. Det rappor-
teres om kostnader på opptil 1000 ganger kostnadene for tradisjonelle
læringsformer. For å kunne makte dette løftet, vil det bli avgjørende at kost-
nadene kan fordeles på store brukergrupper. Dette krever stor grad av stan-
dardisering på tvers av landegrensene, både for selve faginnholdet, leverings-
mekanismer og evalueringsformer. Det er også grunn til å vurdere om det vil
være i Norges interesse å bidra til å påskynde arbeidet med internasjonale
grader.

En slik standardisering vil øke eksponeringen av norsk høyere utdanning
overfor læringstilbud fra utradisjonelle aktører og fra utlandet. Dette vil på den
ene siden være fordelaktig, fordi det vil bidra til en raskere omstilling, men
samtidig vil det kunne redusere markedsandelen for de norske utdanningsin-
stitusjonene. Samtidig vil en standardisering kunne bety muligheten til å
bygge opp utdanningstilbud som eksportvare. Her har Norge naturlige
konkurransefortrinn blant annet gjennom den lange erfaringen og den høye
tettheten av interntettbaserte og mobile løsninger.

En standardisering vil også kunne bidra til utdanningsløp med kortere
moduler, og derved legge forholdene tilrette for en stor grad av fleksibilitet i
forhold til næringslivets behov og i for å kunne tillate rask og enkel overgang
fram og tilbake mellom yrkesaktivitet og organisert læring.

Personalomstilling og tilfang av ny kompetanse
En av de store utfordringene for høyere utdanning framover, er personalom-
stillingen. Dette gjelder på tvers av alle scenariene. Universitetet som kontra-
punkt har som konsekvens at sektoren bygges kraftig ned, med de omstilling-
sutfordringer som dette innebærer. En realisering av Socrates-scenariet forut-
setter at endringskompetansen bygges opp ved institusjonene. Dette krever
en aktiv personalpolitikk, der sterke virkemidler for å styre endringsprosess-
ene vil måtte tas i bruk. To sentrale komponenter vil være å sikre den enkelte
tilstrekkelig faglig oppdatering, og at det utvikles et system for belønning som
gjør det attraktivt og lønnsomt å delta i endringsprosessene.

Det kan hevdes at høyere utdanning i dag i liten grad belønner kvalitet i
læringsmiljøene. Det dominerende kriterium for kvalitet og den utløsende fak-
toren for både faglig anseelse og god lønnsutvikling for det vitenskapelige per-
sonalet er publikasjonsfrekvens og forskningskvalitet. Kvalitet i undervisning
og læringsresultater bør bli faglig meriterende og privatøkonomisk lønnsomt.

Et annet forhold som krever oppmerksomhet, er at digital undervisning
krever helt nye støttefunksjoner ved lærestedene. Disse vil måtte bemannes
med personell som bare i liten grad finnes der i dag. Disse støttefunksjonene
vil ha som mål å hindre at det vitenskapelig personalet overbelastes i forbin-
delse med den mer tekniske utvikling av nye læringstilbud, og sikre at form-
språk og presentasjon holder et tilstrekkelig profesjonelt nivå til at det kan
konkurrere med de øvrige aktørene. Blant de fagfeltene som trengs ved
utvikling av nye læringstilbud kan nevnes utdanningsarkitekter, grafikere,
mediespesialister, pedagoger med solid kjennskap til teknologisk funderte
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læringstilbud, og ikke minst et teknisk støttepersonell som sikrer at læringstil-
budene kan leveres med tilstrekkelig stabilitet og kvalitet.

Bevisstgjøring av nødvendig konkurransekraft
Den nye konkurransesituasjonen vil trolig føre til at utenlandske, engel-
skspråklige læringstilbud blir tilgjengelig i stor bredde. Mange av de nye til-
byderne kan få et så stort kundegrunnlag og så store stordriftsfordeler av de
kan tilby effektiv læring til en meget lav enhetspris. I sin ytterste konsekvens
kan dette føre til at det blir vanskelig å argumentere for at man må
opprettholde en norsk universitets- og høyskolesektor med dagens størrelse.
Dette vil antakelig være spesielt synlig innenfor etter- og videreutdanning av
akademisk utdannet personell. Dersom man ønsker en konkurransedyktig
norsk utdanningssektor, vil det være nødvendig å etablere et tilsvarende
kundegrunnlag for våre egne institusjoner. Det vil i så fall kunne bety at en
langt større del av utdanningen måtte foregå på et verdensspråk for å kunne
etablere et eksportmarked. I tillegg vil store deler av læringstilbudet til måtte
transformeres til løsninger som tillater at tilbudet følges uavhengig av
geografisk avstand. Dette krever en rask og målrettet omstilling av sektoren.

Valg knyttet til rolle som premissleverandører i kunnskapssamfunnet.
Reformer er nødvendig, men viljen til fornyelse må først og fremst komme fra
institusjonene selv. Utfordringene fra utenlandske læresteder, private læretil-
bud og internett-revolusjonen kan virke skremmende, men det er ingen grunn
til å la seg skremme. De underliggende forandringskreftene i samfunnet
peker i retning av økt etterspørsel etter, og behov for nettopp de verdier og
kvaliteter som har legitimert universitetenes og høyskolenes virke gjennom
flere tiår. Når nett- og WAP-feberen er over, er det innhold av varig verdi som
vil overleve. Når den overopphetede økonomien er erstattet av normale tem-
peraturer, vil menneskene enda tydeligere se behovet for mellom livslang
investering i egen kunnskaps- og kompetanseutvikling. Når støvet etter børs-
notering av ferske «eLæringsbedrifter» har lagt seg, vil markedet igjen rett
fokus mot innhold og substans. Når politikerne blir ferdige med å tenke ut hva
de skal gjøre for å dekke det norske kompetanse- og verdiskapningsgapet,
kommer man ikke utenom økte investeringer i etter- og videreutdanning. Imi-
dlertid - det er ingen vei tilbake. Teknologien har invadert kunnskapsarenaen,
og «fremskrittet» vil fortsette.

Spørsmålet er ikke om UH-sektoren vil komme i fokus, men hvordan sek-
toren selv vil makte å utnytte det potensialet og den kraft som tidsånden
uttrykker; kunnskap og kompetanse som avgjørende virkemiddel for vekst og
velferd. Som vist i scenariene, er det ikke gitt at dagens UH institusjoner vil
spille den samme sentrale rollen i morgendagens utdanningssamfunn som de
gjør i dag. Det vil i stor grad være avhengig av institusjonenes evne til å spille
en aktiv rolle som premissleverandør og deltaker i den pågående transformas-
jonen mot et samfunn der læring er næring, og hvor samspillet mellom indiv-
idene, arbeidslivet og lærestedene er preget av valg og kvalitet.

Eller sagt på en annen måte: Den kritiske variabelen i scenariene er ikke
utenforliggende forhold, men i hvilken grad de tradisjonsrike universiteter og
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høyskoler makter å komme på banen og legge premisser for bedriftenes, de
lærendes og politikernes valg i årene fremover. I denne «konkurransen»
hjelper det ikke med slagord og fagre løfter.. Her gjelder de samme spillere-
gler som ellers i samfunnet: Hvis tilbudet er godt, kommer kundene og samar-
beidspartnere (tilbake).
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Vedlegg 12 

Studieprogresjon og virkninger på arbeidstilbud
Statistisk sentralbyrå
Dennis Fredriksen

Notatet omtaler en analyse med modellen MOSART av virkninger på arbeidstil-
budet av endringer i normert studietid.

Det er stor forskjell på normert studietid og den tiden de fleste studenter
bruker på å fullføre studiene sine, også når vi trekker fra opphold i studiene.
For eksempel var det anslagsvis 7 årskull inne i utdanningssystemet i 1997
(eksklusive grunnskole), men det er ingen grunn til å forvente at det  gjennom-
snittlige utdanningsnivået vil bli en 4-årig høyskoleutdanning. Simuleringer
med mikrosimuleringsmodellen MOSART basert på utdanningsmønsteret i
1997, antyder at det gjennomsnittlige utdanningsnivået vil være 4,5 normerte
skoleår utover grunnskole etter all skolegang er fullført. Basert på de samme
utdanningsmønstrene vil hver person i gjennomsnitt være 7,8 år inne i utdan-
ningssystemet utover grunnskolen (forskjellen på 0,8 år i forhold til de omtalte
7 årskullene over skyldes at etterhvert som utdanningsnivået øker blant den
eldre halvdel av befolkningen, så forventer vi også en økning i deres studietil-
bøyelighet). Forskjellen mellom normert og faktisk studietid, anslagsvis 3,0-
3,5 år, kan forklares med deltidsarbeid blant elever og studenter og med
omfattende bytte av studieretning. Disse to faktorene er anslått til å bety om
lag like mye. I beregningene som omtales nedenfor har vi sett på noen
virkninger på arbeidstilbudet av å kutte studietiden med 1 år for en del lengre
høyere utdanninger.

Beregningene er utformet under en antakelse om at normert studietid
skal reduseres med ett år for visse grupper høyere utdanning, og vi har latt
dette omfatte 4-årige høyskoler innenfor ingeniørfag, undervisning og
økonomi og administrasjon, samt utdanning på hovedfagsnivå med unntak av
visse profesjonsutdanninger (jus, sivilingeniør, medisin og odontologi). Vi har
antatt at faktisk studietid reduseres med ett år for alle kandidater innen disse
fagene, og at yrkeskarrieren dermed starter ett år tidligere. Virkningen på det
årlige arbeidstilbudet er beregnet ved å erstatte yrkesdeltaking og utdanning-
snivå i det siste hele kalenderåret før eksamensåret, med de samme stør-
relsene i det første hele kalenderåret etter eksamensåret. Vi ser da bort fra at
kortere studietid kan påvirke yrkesdeltakingen og startlønnen, og vi ser også
bort fra at lønnen stiger i løpet av yrkeskarrieren. Vi har ikke gjort noe med
yrkesdeltakingen for kandidater som fortsetter direkte på et nytt studium.
Beregningene er utført med mikrosimuleringsmodellen MOSART, og vi har
sett på virkningen på årlig arbeidstilbud i perioden 2000-2009. Slik effekten på
studie- og yrkesatferd er skissert, vil virkningen på arbeidstilbudet komme
momentant, men vi ser allikevel på et noe lengre tidsrom for å redusere tilfel-
digheter knyttet til variasjoner i årskullenes størrelse og usikkerhet som opp-
står fordi vi har sett på et utvalg.

Antall kandidater per år innen de fagene som er omtalt over, som vil bli
berørt av endringen i normert studietid, og som kommer ut på arbeidsmarke-
det, vil ligge rundt 4-5 000 per år. Av dette vil 4-årig lærerutdanning utgjøre om
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lag 40 prosent. Virkningen på samlet arbeidstilbud vil bli at 2 100 flere per-
soner vil være i arbeid til enhver tid, og at tilfanget av årsverk per år vil øke
med 2 600. Det årlige tilbudet av arbeidskraft med høyere utdanning vil øke
med 3 200 årsverk. Økningen i arbeidsstyrken er langt lavere enn det reduk-
sjonen i studietid skulle tilsi, og må ses på bakgrunn av omfanget av deltidsar-
beid blant studenter. Med utgangspunkt i data fra 1993 anslår vi deltidsarbei-
det blant studenter til å ligge rundt 35-40 prosent av full stilling som årsgjenn-
omsnitt, samtidig som yrkesdeltaking ikke nødvendigvis er 100 prosent selv
blant nyutdannete kandidater med høyere utdanning. Når vi ser på veksten i
tilbudet av arbeidskraft med høyere utdanning, så er denne klart høyere, men
allikevel et godt stykke under tallet på antall kandidater. En viktig faktor her
er at en god del av de som fullfører en (lengre) høyere utdanning, har en høy-
ere utdanning fra før, et eksempel kan være ingeniører som går videre til siv-
ilingeniørstudiet. Virkningen på inntektsnivået er at samlede lønnsinntekter
stiger med 600 millioner kroner.

Virkningen på arbeidstilbudet av å forlenge normert studietid for 2-årige
høyskoleutdanninger til 3 år er relativt moderat.

Analyseverktøyet: MOSART
Beregningene omkring virkningen på arbeidstilbudet av endringer i normert
studietid bygger på framskrivinger med mikrosimuleringsmodellen
MOSART. Denne modellen starter med et utvalg av befolkningen i 1993 og
simulerer det videre livsløpet med hensyn til inn- og utvandring, dødelighet,
fødsler, husholdningsdannelse, skolegang, arbeidstilbud/inntekter, pensjon-
ering og skatt/sparing/arv. For hvert av kjennetegnene antar vi at hver person
har gitte sannsynligheter for å gå fra en status til en annen, og slik at disse
sannsynlighetene avhenger av kjennetegn ved individet selv. I hovedsak er
disse overgangssannsynlighetene estimert på data fra rundt 1993 (samme år
som utvalget er trukket på), men justert slik at de tilsvarer nivået i 1997. I fram-
skrivingene lar vi disse overgangssannsynlighetene være konstante, og vi
illustrerer virkningen av at «alt forsetter som nå».

Spesielt vil utdanning simuleres med overgangssannsynligheter for
endringer i utdanningsstatus for ett år til utdanningsstatus for neste år, med
hensyn til fullføring av fjorårets skolegang, om man skal studere og hva man
skal studere. Overgangssannsynlighetene avhenger av kjønn, alder og den
utdanningsvariabelen som er mest «relevant», enten igangværende utdanning
(skolegang, studieaktivitet) eller høyeste fullførte utdanning. Overgangssann-
synlighetene er estimert på overganger mellom skoleårene 1992/93 og 1993/
94. Tilbøyeligheten til å studere er så justert slik at vi treffer antall elever og
studenter etter kjønn og alder (16-18, 20-24 og 25+ år) i skoleåret 1997/98, alle
overganger justeres «relativt» like mye innen hver kjønn-aldersgruppe. Tils-
varende gjøres for valg av fagfelt, men uten noen kjønns- eller aldersdimen-
sjon. Framskrivingen av utdanning kan tolkes som at framtidens ungdom vel-
ger like mye og samme type utdanning som dagens ungdom, og framskrivin-
gene viser virkningen av at dagens ungdom har mer utdanning enn de årskul-
lene som går av med pensjon i dag og i flere tiår framover.

Videre simuleres yrkesdeltakingen med en antakelse om konstante yrke-
sprosenter etter kjønn, alder, skolegang, utdanningsnivå, pensjonering, barn-
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etall, samt noen flere variabler. Yrkesprosentene er også her beregnet på data
for 1993, men alle sannsynligheter er justert «relativt» like mye slik at vi treffer
nivået på arbeidsstyrken i året 1997, for henholdsvis menn og kvinner.

Referanse
Dennis Fredriksen (1998): Projections of population, education, labour supply
and public pension benefits, Sosiale og økonomiske studier 101, Statistisk sen-
tralbyrå.
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Vedlegg 13 

«Eksamen» innen høgre utdanning i Norge
Per Lauvås

1  Sammendrag

«Eksamen» brukes som en fellesbetegnelse på den endelige prøving av stu-
denter. I norsk språkbruk brukes gjerne «eksamen» som en felles betegnelse
på all avsluttende evaluering. Det skjelnes i evalueringslitteraturen mellom
formativ (evaluering som intervensjon i studentenes læringsprosess) og  sum-
mativ evaluering (kontroll av studentenes læringsresultater). Eksamen er her
en betegnelse for den summative evalueringen. Selv om formativ evaluering
også bør utvikles betydelig, vil denne siden ikke tas opp her 642. Eksamen sty-
rer studentenes arbeid i stor grad 643. Det er en stadig sterkere erkjennelse av
at eksamenspraksis (nesten uansett hvordan den faktisk er) er moden for
revisjon. Den perfekte ordning finnes ikke. Viktige hensyn må veies mot
hverandre; det er neppe mulig å finne fram til en ordning som tilfredsstiller
alle rimelige krav. Problemet er at vi ofte, nesten umiddelbart, legger noen
krav til grunn som selvfølgelige og nødvendige, hvilket innebærer at andre,
like legitime krav avvises allerede i utgangspunktet.

2  Utviklingstendenser

I Australia har Boud 644 identifisert 3 stadier i utviklingen på eksamensområ-
det:
– Tradisjonelle eksamener
– Psykometriske tester (f eks «multiple-choice»)
– «Autentisk» prøving (prøving i mer «naturlige» situasjoner med mer vekt

på anvendelse av kunnskap og sterkere vektlegging av læringsaspektet)

I Norge er vi enda ikke kommet ut over den første fasen. I Australia er det også
hevdet at «In an age of electronic learning, our tests and examinations are
driven by steam.» Midtfasen har man mer erfaring med i andre land, men det
er den tredje fasen vi bør interessere oss for.

At eksamen bør ha et mest mulig «autentisk preg», synes å være et hoved-
poeng i nyere litteratur. Det er en upresis betegnelse og uttrykker mer en
overordnet ambisjon enn beskrivelse av konkrete ordninger. Utenfor utdan-
ningsinstitusjonene kartlegges, prøves og kontrolleres kompetanse på mer
«autentiske» måter enn innenfor akademiske institusjoner. Dette reiser ikke

642.I internasjonal litteratur framheves bl.a. at 'peer assessment' og 'self assessment' må 
styrkes, noe som først og fremst (men ikke bare) har betydning for den formative evalu-
eringen.

643.«The curriculum tells you what the faculty is doing; the examination system tells you 
what the students are doing.» (Boud 1995)

644.Boud, D (1995): Assessment and learning: contradictory or complementary? I: Knight, P 
(Ed.):  Assessment for Learning in Higher Education. Staf f and Educational Development 
Series. London: Kogan Page
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bare snevre eksamensspørsmål, men mer omfattende spørsmål om forholdet
mellom høgre utdanningsinstitusjoner og læring/kompetanseutvikling på
andre arenaer, og om forholdet mellom akademisk utdanning og livslang
læring i og utenfor institusjonene. Det er ikke  bare intensjonen om å utvikle
mer «autentiske» prøveformer som ligger bak den sterkt økende interessen
for eksamensspørsmål, men den er kanskje den klareste fellesnevneren for
den brede satsingen som nå foregår i en rekke land.

3  Eksamenskritikk

Undersøkelser i Norge tidlig på 70-tallet av validitet og reliabilitet ved univer-
sitetseksamener, førte verken til særlig debatt eller seriøse forsøk på forbed-
ringer, selv om konklusjonene var relativt kritiske til eksisterende praksis. I
internasjonal litteratur finnes et meget stort antall studier som stiller spørsmål-
stegn ved studentenes forståelse etter universitetsstudier, kanskje særlig
innen naturvitenskapelige fag.

En fersk undersøkelse ved Danmarks Tekniske Universitet 645 har vakt
betydelig oppmerksomhet. Studentene ble evaluert ved den endelige
eksamen (på vanlig vis) og ved en alternativ prøveform som ble utviklet i
samarbeid med fagmiljøene. Undersøkelsen viser at:

«Der er typisk 45% af de studerende der både har deltaget i sluttest og
eksamen i projektet, der klarer sig relativt dårligt i den test læreren
selv har lavet af forståelsen af det han anså være det centrale, men som
klarede sig relativt godt til eksamen. ... Sluttelig skal det understreges,
at det grundlæggende i resultaterne i høj grad svarer til, hvad der er
fundet ved en række undersøgelser af universitetsstuderendes
forståelse i forskellige land og inden forskellige fagområder. ... En stor
del af de studerende der består eksamen, og endda ofte med godt re-
sultat, har en ringe forståelse af fagenes centrale begreper. (Jakobsen
m fl 1999, s 35-36)»

Studiene som foreligger er for det meste hentet fra naturvitenskapelige fago-
mråder og gir forskningsmessig belegg for å hevde at riktige besvarelser til
eksamen ikke nødvendigvis er indikasjon på at studentene har ervervet seg
forståelse av sentrale elementer i faget, selv i «eksakte» fag.

4  Hvorfor slik oppmerksomhet om eksamen nå?

I Norge er økonomiske forhold viktige. Den omfattende modulariseringen av
høgre utdanning, har medført sterk økning i antall eksamener. Å gjennomføre
eksamen som tidligere, krever store ressurser. De siste års budsjettinnstram-
minger har ikke bare rammet undervisningen hardt. Det er også blitt tvin-
gende nødvendig å se kritisk på utgiftene til eksamen 646. Da er det mer inter-
essant å lete etter muligheter til å lage  billigere og bedre eksamener, ikke bare
mindre av det man har.

645.Jakobsen, A, Rump, C, Clemmensen, T & May, M (1999):  Kvalitetsudviklingsprojektet 
«Faglig Sammenhæng» - Hovedrapport. CDM's skriftserie nr. 1, Danmarks Tekniske Uni-
versitet
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En relativt tung utgiftspost er eksterne sensorer. Universitetsloven påleg-
ger bruk av ekstern sensor ved alle eksamener i høgre utdanning 647. Ekstern
sensur representerer omtrent den eneste kvalitetssikringen av eksamen. Rik-
tignok kan man stille spørsmål om hvordan ordningen virker i praksis. Men
det er nødvendig å stille spørsmålet om hvordan eksamen nå skal kvalite-
tetssikres dersom bruken av ekstern sensur blir redusert. På dette punktet
burde det være mulig å hente impulser til justeringer fra andre land, slik at den
eksterne sensorfunksjonen kunne gjøres rimeligere  og mer målbevisst som
kvalitetssikring.

5  Krav til en «eksamensordning»

Boud 648 hevder at evaluering med tanke på sertifisering og kontroll er så
dominerende at evaluering som bidrar til bedre læring er blitt helt uvesentlig
649. Ambisjonene ved utenlandske universiteter går i retning av å få en bedre
balanse mellom kontroll- og læringsaspektet. Men lokale tradisjoner er svært
sterke på dette feltet. Eksisterende praksis videreføres fordi «det må være
slik». Det er derfor mange «selvsagte» ting man bør stille spørsmål ved.

Uten å gjøre krav på fullstendighet, kan nedenstående liste 650 i det minste
anskueliggjøre bredden i krav og hensyn:

646.De få beregninger av omkostningene ved eksamen som finnes, burde tilsi at minst 20-
25% av ressursene som brukes ti l undervisning, dekker de direkte eksamensutgiftene, og 
at ca. halvparten av dette går til ekstern sensur. Andre omkostninger enn direkte utbe-
talinger er da ikke tatt med.

647.Ekstern sensur er lovhjemlet i Danmark og Norge og vanlig i Storbritannia. I Danmark 
er kravet at minst 1/3 av eksamenen i et program skal være med ekstern sensur, mens 
kravet hos oss omfatter alle eksamener og alle elementer. I Sverige brukes ekstern sen-
sur minimalt. I Högskoleutredningen (1992) ble det anbefalt å prøve ut innslag av ekstern 
sensur, uten at staten skulle pålegge institusjoner noe krav. Det er nå gitt adgang til tids-
begrensete forsøk med eksamen uten ekstern sensur i Norge.

648.Boud, D (1995): Ensuring that assessment contributes to learning. Proceedings from 
PBL International Conference, September 24-27, Linköping University

649.Boud viser her til litteraturen. I praksis er vel tendensen enda sterkere?
650.Lauvås, P, Havnes, A & Raaheim, A (2000): Why this inertia in the development of assess-

ment methods?  Quality in Higher Education,  6:1, in press. En tilsvarende liste finnes i: 
Lindberg-Sand, Å & Askling, B (1991):  Examination som kvalitetskontroll i högskolan. 
(SOU 1991:44) Sammenfallet mellom disse 'kravspesifikasjonene' er imidlertid ubetyde-
lig.

Tabell 13.1: 

Aspekter ved evalu-
ering

Beskrivelse

Legitimitet: Studenter, lærere, administrasjonen, potensielle arbeidsgivere, o.a. 
aksepterer evalueringen som rimelig og rettferdig.

Standardisering: Evalueringssituasjonen er så lik som mulig for alle studenter (tid, opp-
gaver, utstyr, osv.).

Objektivitet: Det sørges for at bare det «objektet» evalueres, som er ment å skulle 
evalueres (kunnskap, ferdigheter, osv.) og ikke noe annet (personlig 
vennskap, slektskap, arbeidsrelasjoner, osv.). Anonymisering brukes 
ofte for å få til dette.
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Tradisjonene i høgre utdanning i Norge vektlegger en del av disse
kravene mer enn andre. Og det hører med til sterke tradisjoner at den iboende
vektleggingen i stor grad  tas for gitt. Men det er ingen nødvendighet at f.eks.
standardisering, reliabilitet og målrelevans (i form av indre validitet) skal og
må tillegges en slik vekt. Ambisjonene ved universiteter rundt i verden går i
retning av å gi støre vekt til andre krav på listen, f.eks. ytre validitet, formative
aspekter og kommunikasjon.

Alle legitime krav til en evalueringsordning kan ikke tilfredsstilles like
godt, man må faktisk velge. Når det skal prioriteres, gjelder det alltid at det er
relativt overkommelig å enes om hva som skal stå øverst på lista og tiltagende
vanskeligere å enes om hva som skal plasseres lenger nede. Det kan hende at
de tradisjonelt høyt prioriterte krav, f.eks. de som er nevnt over, ikke lenger,
så å si automatisk, bør plasseres langt oppe på prioriteringslisten. Summativ
evaluering skal først og fremst tjene kontrollformål, men dessuten bør andre,
viktige hensyn ivaretas, og det er ikke likegyldige hvilke krav som blir vekt-
lagt.

6  Hovedformer av summativ evaluering

I den overveldende litteraturen om eksamen er det ikke lett å finne noen prin-
sipielle holdepunkter og noe entydig klassifikasjonsgrunnlag. Med fare for å
forenkle feltet mer enn det er dekning for, kan vi skille mellom tre hoved-
former:
– Eksamen ved avsluttende prøver
– Dokumentasjon (eksamen på grunnlag av porteføljer)
– Standpunktvurdering 651

Reliabilitet: Det settes inn tiltak for å sikre presisjon i evalueringen (mht evaluer-
ingsskala) og mellom vurderingene til ulike personer som evaluerer.

Målrelevans (indre 
validitet):

Evalueringen er designet slik at den dekker det området som skal eval-
ueres, både mht innholdsområder og nivå. Bedømmerne skal bruke de 
samme kriterier, tolkninger og forståelse.

Ytre (økologisk) 
validitet:

Det som blir evaluert er relevant i forhold til utdanningens totale 
formål; den kunnskap/ kompetanse som utdanningen skal gi.

Praktiske sider: Det er optimal balanse mellom ressursbruk (budsjett, arbeidsmengde, 
tilgjengelige evaluatorer, tid til å utføre evalueringsarbeidet, osv.) og 
omfanget på modulen/kurset (vekttall, innholdets karakter, osv.).

Formative aspekt: Intensjonen er at evalueringen skal fremme studentenes læring i 
tillegg til at den fungerer som kontroll.

Rettssikkerhet: Såvel studentenes som bedømmernes juridiske rettigheter ivaretas for 
å forebygge og minimalisere vilkårlighet og overgrep.

Konfidensialitet: Det sikres at sensitive data ikke spres.

Offentlighet: Det sikres innsyn og åpenhet i evalueringen slik at minst mulig foregår 
bak lukkede dører, unndratt innsyn.

Kommunikasjon: Evalueringen legger opp til dialog om hva som er relevant kunnskap og 
om kriteriene som evalueringen skjer ut fra.

651.Standpunktvurdering (f eks 'continuous assessment') er et mer uklart alternativ enn 
eksamen og dokumentasjon og vil ikke tas opp her.

Tabell 13.1: 
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I norsk språkbruk er «eksamensordninger» en fellesbetegnelse for alle disse
tre formene. Det skulle for så vidt være unødvendig å skrive «eksamen ved
avsluttende prøver» for eksamen er nettopp kjennetegnet ved at den er en
(eller flere) avsluttende prøve(r). De to andre hovedformene atskiller seg net-
topp fra eksamen ved at de  ikke har form av avsluttende prøver 652. Dette for-
holdet er formodentlig ikke bare en terminologisk uklarhet; det innebærer at
det faktisk er et  forståelsesproblem vi har i vår tradisjon at summativ evaluering
oppfattes som synonymt med «eksamen».

Eksamen er definert ved at et studieforløp deles i 2: først går studentene
igjennom en læreprosess, deretter arrangeres en separat prøvefase som er en
mest mulig rendyrket og standardisert prøvesituasjon. Det er grunn til å stille
spørsmålstegn ved den oppfatning at de tradisjonelle eksamener har noen
større verdi som læringselement. Det er heller det motsatte som er problemet;
prøvesituasjonen er til de grader utformet som en kontrollsituasjon at det er
vanskelig å finne tilsvarende «sterile» prøvesituasjoner utenfor utdanningsin-
stitusjonene.

En endring av denne formen for evaluering kan bestå i at prøvene og
prøveformen gjøres mer forståelsesrettete og mer autentiske, dvs i høyere
grad avspeiler de situasjoner der kompetansen skal anvendes, f.eks. i senere
profesjonell virksomhet. Utvikling i retning av mer «autentisk» prøving kan
man delvis oppnå uten strukturelle endringer i evalueringsordningene, men
gjennom de oppgaver som gis.

I problembaserte studieforløp (medisin) har man f.eks. utviklet prøve-
former som er ment å skulle gi en mer «autentisk» prøvesituasjon enn de
tradisjonelle formene, såkalte  flerfase-eksamen («triple- (evt «quadruple-»)
jump examinations»):

Prøveformen er gjort tilstrebet «autentisk» gjennom å legge den så nær
opp til den kliniske hverdag som mulig. I klinisk praksis må man alltid vite -
stilt overfor ett bestemt tilfelle - om man har tilstrekkelig paratviten eller om
man må lese seg opp/ konsultere med andre. Samarbeid om oppgaveløsnin-
gen kombineres derfor med selvstendig prøving. Det forventes at studentene
skal søke relevante kilder i stedet for å dokumentere paratviten. Grunn-
leggende forståelse er mer nødvendig enn memorert informasjon.

652.På dette punktet er standpunktvurdering prinsipielt uklar. 'Continuous assessment' kan 
bestå av flere, mindre prøver underveis. I så fall er det snakk om 'eksamen', men bare i 
mindre deler av stoffet. Tendensen til å anvende dette alternativet ser ut til å være 
økende, selv om man kan (og bør) stille store spørsmålstegn ved den.

Tabell 13.2: 

Trinn 1: Studentene får en skriftlig pasientbeskrivelse som skal utredes skriftlig (1/2 t.).

Trinn 2: Dernest får studentene utlevert et laboratoriemateriale som er knyttet til det 
samme pasientkasus. Individuell, skriftlig utredning (1 t.)

Trinn 3: Selvstudium, helst kombinert med arbeid i gruppe (for at prøvesituasjonen skal 
likne mest mulig framtidig arbeidssituasjon). Alle kilder er tilgjengelige.

Trinn 4: Dagen etter de to første trinnene holdes individuell muntlig eksamen (1/2 t.)
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Dokumentasjon 653 er blitt en høyst aktuell term på grunn av nyere utred-
ninger og innstillinger. Begrepet «dokumentasjon» (f eks i Buerutvalgets
innstilling, i «Realkompetanse i høgre utdanning») 654 er ikke definert eller
sammenholdt med «portfolio assessment» i internasjonal litteratur. Dels
brukes det som et overordnet begrep, nesten synonymt med «summativ eval-
uering» og dels synonymt med «attestasjon». I denne framstillingen legges
innholdet i den internasjonale faglitteraturen til grunn.

Dokumentasjon er basert på en annen logikk enn eksamen. Det arrang-
eres ikke en konstruert prøvesituasjon etter avsluttet læringsforløp. I stedet
nedfelles studentenes læringsprosess og -resultater i en eller annen doku-
menterbar form under læringsforløpet, og det er et redigert utvalg av det sam-
lede dokumentasjonsmaterialet som legges fram til den endelige vurderingen.
Hensikten med dokumentasjon er bl.a.:
– Gjøre prøvingen mest mulig «autentisk».
– Innarbeide ferdigheter og positive holdninger slik at dokumentasjon blir

en integrert del av kunnskaps- og kompetanseutvikling, så vel i arbeids-
som i studiesammenheng.

– Oppnå maksimalt positiv tilbakevirkning på studentenes studieaktivitet.

Denne formen utvikles nå i relativt bred skala rundt om i verden. Innenfor
noen fag vil man nærmest automatisk avgrense en portefølje til skriftlige rap-
porter/ oppgaver, hvilket  ikke er nødvendig. I andre fag kan porteføljen danne
rammen rundt arbeider studentene allerede skal gjøre (lab.-rapporter, obliga-
toriske oppgaver osv) slik at slike arbeider ikke vurderes separat, men inngår
i det samlede materialet i porteføljen.

Kombinasjon av avsluttende prøve og portefølje gir muligheter for å trekke
inn studentarbeider av ulikt slag (porteføljedelen) med en (gjerne tradisjonell,
men oftest mindre) avsluttende prøve. En slik ordning har flere fordeler, bl.a.:
– Utelukkende intensiv eksamenslesning blir nærmest gjort umulig.
– Den avsluttende prøven  må legge vekt på forståelse (studentene bringer

sine porteføljer med til den avsluttende prøven).
– Kontrollaspektet løses bedre enn ved ren porteføljevurdering.
– Kombinasjon av formativ og summativ vurdering blir relativt uproblema-

tisk.

En evalueringsordning kan være en kombinasjon av alle hovedformene.
Tradisjonen ved amerikanske universiteter er f.eks. ulike versjoner av
eksamen (til slutt og mindre prøver under veis), standpunktvurdering, even-
tuelt også med innslag av dokumentasjon.

653.Det er enda ikke etablert noen omforenet terminologi i Skandinavia. På engelsk brukes 
'portfolio assessment', noe som er kalt mappe-vurdering, porteføljevurdering med mer på 
norsk.

654.NOU 1997:25, NOU 1999:17, Innstilling av 1999-04-19.
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Vedlegg 14 

Visjoner og verdier for høgre utdanning
Sammendrag av utredning utført av Norsk institutt for studier av forskning og ut-

danning for Utvalget for høgre utdanning.
Øyvind Såtvedt og Egil Kallerud

Konteksten: kunnskapssamfunnet
Et viktig kjennetegn ved det samfunn som nå vokser fram, er at kunnskap og
kompetanse, læring og innovasjon spiller en stadig mer sentral rolle. Det fører
til at det i enda sterkere grad blir et anliggende for hele samfunnet hvordan de
høgre utdanningsinstitusjonene definerer og utvikler sine oppgaver. Det de
gjør får stor betydning for studentens karriere- og yrkesmuligheter, mulighet-
ene til selvrealisering og personlig utvikling og, mer indirekte, gjennom de
holdninger, ferdigheter og kunnskaper som de ferdig utdannede bringer med
seg i til samfunnet. Disse institusjonene skaper og bearbeider, forvalter og
sprer kunnskap om menneske, samfunn og natur, og danner grunnlag for
økonomisk og kulturell vekst.

Men nye tider stiller nye krav til de høgre utdanningsinstitusjonene. I
«kunnskapssamfunnet» skjer det også en vekst i omfang, former og steder for
kunnskapsproduksjon og -anvendelse. Det utfordrer tradisjonelle fortrinn de
har vent seg til som kunnskapsinstitusjoner, og de må definere nye roller i en
kontekst av komplementære kunnskapsaktører og -virksomheter, som dels
opptrer som krevende etterspørrere, dels som konkurrenter til utdanningsin-
stitusjonenes tilbud og virksomhet. For å kunne ivareta sine fortrinn og ege-
nart, må de tilpasse sin organisasjon og videreutvikle sine verdier innenfor
rammen en ny kunnskapsøkologi i rask endring.

Dette notatet drøfter noen verdimessige utfordringer som de høgre utdan-
ningsinstitusjonene står overfor når de i spenningsfeltet mellom tradisjons-
forankring og omstillingskrav skal stake ut sin kurs og definere sine roller
som nøkkelinstitusjoner i morgendagens kunnskapssamfunn.

Tradisjonen: nytte, dannelse, forskning
Da det første norske universitetet ble etablert i 1811, skjedde det i en brytning-
speriode for utviklingen av høgre utdanning i Europa. To hovedtradisjoner og
-strategier sto overfor hverandre. På den ene siden de som, med særlig refer-
anse til de franske  Grand Ecoles, mente at den viktigste oppgaven for høgre
utdanning var å sørge for profesjonsrettet undervisning som kunne gi
offentlige myndigheter tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft i møte med
bestrebelsene for modernisering og effektivisering. Dette var institusjoner i
opplysningsprosjektets ånd, inspirert bl.a. av ideene bak den store Encyclope-
dien. Universitetet i Berlin representerte den andre hovedstrømmen. Den sto
i idealismens og dannelsens tegn. Universitetets rolle var å utdanne moralsk
ansvarlige embetsmenn ut fra et reformert klassisk dannelsesideal, innenfor
en ramme preget av nært samkvem mellom forskning og undervisning.
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De høgre utdanningsinstitusjonene har fra sin opprinnelse hatt  nyt-
tepregede funksjoner i forhold til samfunnet, i første rekke gjennom undervis-
ning og utdanning rettet mot bestemte profesjoner. De tidligste universiteter
stod for en profesjonsrettet undervisning med teoretisk kunnskap som funda-
ment. Statsmaktens behov for profesjonell arbeidskraft hadde stor betydning
for universitetene, særlig fram mot 1800-tallet. Fra å være internasjonale og
kosmopolitiske, ble de dermed i økende grad forankret i en nasjonal kontekst,
med utdanning av fremtidige offentlige tjenestemenn som sin hovedrolle. De
var langt på vei «embedsstudiernes universitet», slik Universitetet i Køben-
havn ble karakterisert etter en vedtektsendring i 1788. Et hovedmål fra norsk
side i bestrebelsene for å få etablert et universitet i Norge, var å få en embet-
sutdannelse basert på, og derfor mer relevant for, norske forhold.

Senere fikk universitetet også ansvar for utdanningen av en rekke andre
profesjoner, mer frakoplet embetsverket, samtidig som det også vokste frem
nye institusjoner innen høgre utdanning med oppgaver i denne sammenheng.
Med bl.a. teknolog-, agronom- og lærerutdanningene, ble det tatt nye skritt i
den høgre utdanningens rolle for landets utvikling og modernisering. Ikke
minst de nye teknologer målbar opplysningstidens optimisme og tro på viten-
skap og fornuft. Med profesjonaliseringen av teknolog- og ingeniørprofes-
jonen ble det lagt sterkere vekt på den vitenskapelige basis, og en tendens i
retning av å idealisere teknokratiet og den tekniske rasjonalitet som for-
løsende krefter på vei mot det gode, moderne samfunn. Flere profesjonsret-
tede utdanninger både ved universitet(ene), ved nye høyskoler og på lavere
nivå dannet gjennom senere reformer fundamentet for et mangfoldig høgre
utdanningssystem.

Men høgre utdanning ble også tidlig anerkjent for sin kulturelle verdi og
betydning. Fag som historie og filologi bidro til utviklingen av en norsk kul-
turell identitet og bevissthet. I norsk åndsliv stod ulike fortolkninger og syn på
dannelse mot hverandre gjennom store deler av 1800-tallet. Striden stod mel-
lom en idealistisk dannelsestradisjon på den ene side, med røtter i roman-
tikkens etisk-ekspressive idealisme, og en encyklopedisk dannelsestradisjon,
med utgangspunkt i opplysningstidens instrumentelle nyttetenkning, på den
annen. Skolereformatoren Hartvig Nissen forsøkte å bygge bro over disse
motsetningene ved å forene «folkets høiere dannelse» med «landets materielle
utvikling». Skoleloven av 1860, og universitetsstriden samme år, innvarslet
begge en ny tid med realfagene i en mer fremskutt posisjon.

Denne prosessen foregikk under innflytelse fra tenkningen om dannelse -
tanken om menneskets gradvise utvikling og realisering i møte med kunnskap
og kultur. Dette kom til å prege synet på utdanningens og vitenskapens rolle
i betydelig grad. En folkelig og demokratisk dannelsestenkning fikk også stor
betydning for skole og utdannelse generelt. Med dannelsestenkningen kom
også enkeltmenneskets betydning som del av et fellesskap klarere frem. Høy-
ere utdanning var ikke utelukkende et gode for fellesskapet som et hele, men
var også viktig for det enkelte menneskes utvikling.

Samtidig bidro dannelsestenkning til å etablere enheten av vitenskap og
utdanning som en uavhengig og autonom aktivitet. En slik posisjon kunne
også hente støtte i universitetenes tradisjonelt frie stilling. Utviklingen ut over
i det 19. og inn i det 20. århundre markerte en stor og økende betydning for
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den vitenskapsbaserte kunnskap, med ikke minst naturvitenskapene i en
fremskutt posisjon. Denne nye vekten på vitenskap og forskning manifesterte
seg også i en rekke nye oppdagelser av stor praktisk og økonomisk betydning.
Samtidig ga den vitenskapelige tenkemåte støtet til et gradvis større skille
mellom kunnskap og kirke på den ene side, og kunnskap og politikk på den
annen. Kunnskapsaktivitetene vokste frem som en uavhengig kraft, og dens
betydning og verdi som et gode i seg selv ble bredt anerkjent.

De endringer som inntraff på slutten av 1800-tallet, med innføringen av
parlamentarismen som en av de aller viktigste hendelsene, falt sammen med
nye perspektiver og ny fokus for den dannelsesbaserte tenkning. I tråd med
en demokratisk drevet reformiver, ble øynene vendt mot skoleverket, som
hadde fått ny og forsterket oppmerksomhet etter at Venstre ble tildelt den
toneangivende politiske rolle. Viktig i denne sammenheng var både de
grundtvigianske folkehøyskoler i frivillig regi, de offentlige amtsskoler og
folkeskolen med enhetsskolen som den bærende idé. (Slagstad 1998) Univer-
sitetet kom for en periode mer i bakgrunnen som arena for det store «dannels-
esprosjekt». Men samtidig ble en vitenskapelig tilnærming en viktig bestandel
i utdanningen på lavere nivå, ikke minst kom dette til syne i skoleloven av 1896
om en almen høgre skole, som innebar en avlatinisering av gymnasene samti-
dig som moderne naturvitenskap og moderne språk fikk sentral plass. Viten-
skapen og universitetet var fortsatt en viktig del av det rådene kunnskapsre-
gime, men med en mindre fremtredende plass enn tidligere i det 19. århundre.

Under siste del av 1800-tallet skjedde det nye endringer i begrunnelsene
for frihet og uavhengighet, nå særlig knyttet til et vitenskapsideal som under-
streket betydningen av objektivitet og verdifrihet. I Norge skjedde en endring
i denne retning særlig etter 1870. Dette falt sammen med overgangen mot et
«forskningsuniversitet», en sterkere vekt på profesjonalisert og spesialisert
kompetanse og et samfunn preget av «Venstrestatens» og det liberale sam-
funns verdier. Idealet var en vitenskap som utelukkende søkte sannheten og
ikke lot seg styre av utenomvitenskapelige hensyn. Å være ubundet av reli-
gion og politikk ble en æressak for forskningsuniversitetet (Collett 1997).

1870-årenes tidsskille, fra et embetsorientert til et mer profesjonsorientert
universitet, falt også sammen med en økende betydning av vitenskapen ved
universitetet. Ikke minst gjelder dette naturvitenskapene som på mange måter
opplevde en gyllen periode mot slutten av det 19. århundre og ved begyn-
nelsen av det 20. Det var egentlig først ved denne korsvei at universitetet ble
et «forskningsuniversitet» (Collett 1997). Vitenskapens betydning falt sam-
men med en økende faglig spesialisering. Samtidig ble «bruddet» med
embetsstaten fulgt av en større distanse mellom vitenskap og politikk - idealet
var den verdifrie og uavhengige vitenskapelighet. Dette i kontrast til
foregående tiårs meget aktive «professorpolitikere», som ofte kombinerte pro-
fessorgjerningen med politiske verv i både Storting og Regjering. Den økte
vekten på vitenskap manifesterte seg i universitetets utdanning med en sterk-
ere vekt på hovedfagets betydning innen de ulike universitetsfag. Men viten-
skapens dynamikk som selvstendig institusjon førte til at den tradisjonelle
begrunnelsen for forskningens, undervisningens og læringens enhet,
forankret i ideen om den allsidige personlighetsutvikling ble sprengt.
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Utfordringene: vekst, kompleksitet, konkurranse
I vår egen tid har høgre utdanning og forskning økt i omfang, betydning og
kompleksitet. En av de mest iøynefallende utviklingstrekkene er den store
økningen i antallet studenter. Høyere utdanning er ikke lenger reservert for
den fåtallige elite, men er blitt tilgjengelig for de fleste.

Veksten i antallet studenter er akkompagnert av endringer i kunnskapens
verdi og relasjoner i forhold til det øvrige samfunn. Vi ser en økonomi der
kunnskap blir en stadig viktigere faktor. Skal samfunnet opprettholde en
ønsket levestandard, stiller det krav til både den utdanningsaktiviteten og den
forskningsaktiviteten som de høgre utdanningsinstitusjonene er ansvarlige
for. Det blir dessuten ikke bare snakk om å tilby studenter utdanning i en
bestemt fase av livet, som en kvalifisering til arbeidslivet en gang for alle. Insti-
tusjonene vil måtte møte stadige behov for ny, oppdatert kunnskap hos stu-
denter som allerede har vært ute i arbeidslivet en tid, i rytme med den stadig
raskere endringstakten, og stadig endring og fornyelse i hva som til en hver
tid er «relevant».

Kunnskapens økende betydning stiller samfunnet overfor utfordringer i
forhold til nye «klasseskiller». Forskjellene, ikke bare økonomisk og yrkesval-
gmessig, men også kulturelt, politisk og sosialt mellom de som er i stand til,
og de som ikke er i stand til å følge med i utviklingen der kunnskap blir vikti-
gere og viktigere, vil kunne bli betydelige i årene som kommer. Dette er
utfordringer som samfunnet som helhet må gripe tak i, og hvor de høgre
utdanningsinstitusjonene vil ha en sentral rolle.

Noen snakker om et nytt modus som både omfatter kunnskapens sam-
funnsmessige betydning og interne prosesser. Det nye modus innebærer et
mindre klart skille enn før mellom kunnskapens institusjoner og det øvrige
samfunn, med vekt på betydningen av kunnskap innen differensierte anven-
delseskontekster. Internt innen høgre utdanning betyr dette at vurderingene
av både kunnskapens kvalitet og verdi endrer seg, i likhet med de prosesser
som kunnskapen blir til innenfor. Tradisjonelle fagtradisjoner, -normer og dis-
iplininndelinger står for fall, samtidig som det vokser frem nye, komplekse og
heterogene nettverk. En viktig faktor i denne sammenheng, er de muligheter
som utnyttelsen av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir.

De forventninger som artikuleres overfor både institusjonenes utdan-
ningsvirksomhet og forskningsaktivitet i denne sammenheng, skjer ikke
minst i et marked der industriens og næringslivets interesse for disse institus-
jonene er økende. Men forskningens og utdanningens mer instrumentelle
rolle er også av stor verdi for statsapparat og lokalforvaltning. Til sammen kan
dette peke mot en institusjonell orientering og arbeidsdeling i høgre utdan-
ning der både geografisk tilknytning og faglig spesialisering blir viktige
parametre.

Samtidig som kunnskapen og kunnskapens institusjoner stadig har fått
økende samfunnsmessig betydning, har det tilsynelatende også vokst frem en
mer generell ambivalens og skepsis til kunnskapens og kunnskapsinstitus-
jonenes funksjoner, atferd og normer. Kunnskap, ekspertise og vitenskap blir
ikke uten videre anerkjent som autoritative på samme måte og i samme grad
som tidligere. Kunnskapssektoren er blitt omfattende, og kan med stor tyngde
hevde egeninteresser; kunnskap og forskning er blitt vevet inn i samfunnets
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institusjoner og sektorer på måter som gjør at de er gjennomgripende preget
av og underlagt de samfunnsprosesser der makt, interesser og behov hevdes
og står mot hverandre. Forskning og ekspertise oppfattes ikke lenger bare
som kilder til løsninger, men også som medansvarlige for problemer. Med et
generelt høgre utdanningsnivå og større kunnskap hos folk flest får stadig
større deler av befolkningen fortrolighet med aktiv kunnskapsutvikling og -
anvendelse, og dermed bedre forutsetninger for å forholde seg kritisk til det
som presenteres i kunnskapens og vitenskapens navn. Det er under disse
«sekulariserte» betingelser at kunnskap, forskning og utdanning utvikles og
anvendes i det sen-moderne, kunnskapsbaserte samfunn. Kunnskapsinstitus-
jonene og -aktørene må ha et reflektert og aktivt forhold til denne dynamikken
i sin forvaltning til hele samfunnets beste av de vitale ressurser og verdier har
hånd om.

Visjonen: å tjene og prege det demokratiske kunnskapssamfunn
Diskusjonen om grunnleggende verdier for høgre utdanning og forskning
utspiller seg gjerne i en serie av delvis overlappende begrepspar som gjerne
stilles opp som skarpe motsetninger til hverandre - økonomi mot kultur, nytte
mot egenverdi, samfunnsorientering mot akademiske verdier, profesjonsutøv-
else mot dannelse. Det fokuseres på det motsetningsfylte mellom heteronomi
og autonomi, mellom instrumentalitet og moralitet, mellom å  tjene utenfor-
liggende samfunnsinteresser og -behov, og å  prege samfunnet i kraft av ege-
nart, ut fra selvstendige mål og normer. Ulike dimensjoner, funksjoner og
aktiviteter i de høgre utdanningsinstitusjonenes virksomhet plasseres i ytter-
punktene av spekteret fra profesjonsrettede til frie studier, fra utdanning for
yrkeslivet til utdanning for individuell vekst, fra fri grunnforskning til anvendt
forskning, etc. En av de sentrale utfordringer for fremtidens høgre utdan-
ningssystem vil være å balansere og integrere disse spenningene i sine
grunnlagsverdier og samfunnsroller. Innenfor rammen av et differensiert sys-
tem der tyngdepunktet i ulike studier og aktiviteter nødvendigvis vil ligge på
ulike steder i spekteret av tjenende og pregende funksjoner, vil det være viktig
at de holdes sammen på ulike måter og under ulike omstendigheter, innenfor
et spekter som spenner fra den reflekterte praktiker til den samfunnsbevisste
akademiker, uten å forfalle verken til kynisk markedsservilitet eller til akade-
misk hovmod.

At kunnskap skapes, anvendes og forvaltes i samsvar med krav og forvent-
ninger fra legitime samfunnsinteresser er såvel et viktig faktisk trekk ved
kunnskapsinstitusjonenes utvikling og struktur, som en normativ grunnverdi
i kunnskapsinstitusjonenes virke og selvforståelse. De skal være lydhøre for
behov for kunnskap i ulike, spesifikke sammenhenger - fra bedrifter og
næringsliv, fra offentlig forvaltning, fra ulike sosiale grupper og det allmenne
publikum mer generelt. I denne forstand er den instrumentelle funksjon i for-
hold til kunnskapseksterne formål og behov også en del av institusjonenes
verdigrunnlag og samfunnsforpliktelse. Og denne instrumentelle funksjon er
ikke bare knyttet til «nytte», til forskjell fra «dannelse» og kultur, tvert imot
omfatter denne tjenende funksjon også kultur og verdier, særlig gjennom den
tradisjons- og verdiformidlingsfunksjon som kunnskap, forskning og utdan-
ning har i forhold til det å synliggjøre, formidle og forankre - men også kritisk
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bearbeide - samfunnets og ulike sosiale gruppers verdibærende erfaringer og
tradisjoner.

Men denne instrumentelle eller samfunnstjenende rolle blir i ulike former
og grader formidlet og modifisert av den kognitive, normative og institus-
jonelle uavhengighet som gjør at forskning og utdanning samtidig også  preger
de samfunnsinteresser og -behov de tjener, tilfører dem noe kognitivt og nor-
mativt nytt.

Kunnskapens normative egenart og institusjonelle uavhengighet kan med
støtte i én klassisk formulering forankres i en  kunnskapsetisk dimensjon som
springer ut av det spesialiserte og selvstendiggjorte kunnskapsarbeid, av for-
skning: i følge Robert Merton hviler forskning og forskningsbasert høgre
utdanning i stor grad på vitenskapens normer for å søke sannhet og enighet
gjennom åpen, saklig debatt. Dette er verdier som er beslektet med, og en vik-
tig del av, verdigrunnlaget i demokratiske samfunn.. Men dette indre sle-
ktskap mellom vitenskapens normer og demokratiske verdier, innebærer noe
mer enn bare å opprettholde de vitenskapsinterne normer for «god viten-
skap». Det er ikke bare snakk om å ivareta vitenskapens beste, men om å
skape og forvalte kunnskap på måter som fremmer kunnskap og, som en reg-
ulativ ide, samtidig tjener samfunnets allmenninteresse. Som én del av det ver-
dimessige grunnlag for høgre utdanning kan vi altså snakke om en form for
kunnskapsetikk forankret i forskningens «ethos» som innebærer en forplik-
telse til å fremme og holde i hevd verdier som opplysning, saklighet, åpenhet
for kritikk, kunnskapens universelle gyldighet og allmenne tilgjengelighet - til
å tjene allmenne overordnede samfunnsinteresser. I dette ligger det verdiim-
pulser som går langt ut over det å skape kunnskap for «sin egen skyld», og
som ofte kan komme til å stå i motsetning til sterke krefter som øver press på
kunnskapen - f.eks. i retning av økende hemmelighold av vitenskapelige resul-
tater, eller økende binding til økonomiske og politiske særinteresser.

Nyskaping og framskritt er sentrale elementer i den kunnskapsetiske
dimensjon. Den sosiale og institusjonelle selvstendiggjøring av kunnskaps-
bearbeiding har gjort kunnskap, forskning og utdanning til en hovedkilde til
nyskaping og innovasjon i sosial og kulturell, økonomisk og teknologisk
betydning. Innovativitet og fornyelse er slik sett grunnleggende allmennkul-
turelle verdier knyttet til det moderne samfunn, langt ut over det som har å
gjøre med teknologisk innovasjon og økonomisk vekst under den globaliserte
økonomiens skjerpede konkurransevilkår. Den innovasjonspolitiske «annek-
teringen» av fornyelse og framskritt gjennom kunnskap skjærer vekk sentrale
verdidimensjoner i den rolle som kunnskapsbearbeidelse, -fornyelse og -
utvidelse spiller for samfunnsmessig fornyelse, framskritt og forbedring. For
like forpliktende som det kunnskapsetiske imperativ om sannhet og gyl-
dighet, er maksimen om at all etablert kunnskap samtidig er begrenset og
foreløpig, at all kunnskap uopphørlig kan, bør og skal utvides, fornyes, rev-
ideres, forbedres. Systematisk kunnskapsutvidelse og -bearbeidelse utvider
erfaringsspekteret, og er kilde til nye mål og handlingsmuligheter som tjener
menneskelige behov.

De høgre utdanningsinstitusjoner stilles overfor utfordringer knyttet til
hvordan dobbeltheten i hensynene til instrumentalitet og moralitet kan
forankres og integreres. Dette forutsetter bl.a. en institusjonalisert evne til å
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orientere seg bredt i forhold til de samfunnsmessige sider ved sitt faglige
arbeid, både i forhold til økonomiske og teknologiske muligheter, men ikke
minst også i forhold til etiske og politiske implikasjoner. Én sentral problem-
stilling i krysningspunktet mellom den instrumentelt tjenende og den moralsk
pregende funksjon er hvordan en kan sikre likeverdig tilgang til samfunnets
ressurser av kunnskap, utdanning og forskning, og å utvikle kunnskap for alle
viktige formål og behov, også de som (ennå) ikke målbæres av kjøpekraftige
kunder eller velorganiserte interesser.

Det må i første skje gjennom en god forening av kunnskapsutviklingens
egendynamikk og forpliktelsen overfor den samfunnsmessige allmenninter-
esse, og forutsetter bl.a. en åpen diskusjon og debatt i samfunnet og institus-
jonene om konsekvenser og implikasjoner av kunnskapsarbeidet. De faglige
fellesskap bør åpnes opp for en verdibevisst debatt om kunnskapens sammen-
satte formål, brede nedslagsfelt og mulige skadevirkninger. Dette forutsetter
at et mangfold av erfaringer, behov og synspunkter får prege utviklingen av og
tilbudet på kunnskap. Ikke minst studentene fyller en viktig rolle i denne sam-
menheng. Strømmen av studenter fra samfunnet for øvrig inn i og gjennom de
høgre utdanningsinstitusjonene, utgjør en av de viktigste mekanismer for å
forankre kunnskap i bredere samfunnsmessige erfaringer og behov. Student-
ene bør derfor i sterk grad trekkes inn i både den faglige virksomheten og den
organisasjonsmessige utvikling som springer ut av denne; både i den faglige
interaksjonen mellom student og lærer - som en drivkraft i både studentens
læring og kunnskapens utvikling, og i de ulike organer som har betydning for
læringsmiljø og institusjonell organisering.

Oppgavene: verdiskaping, individuell vekst, fellesskap
Universitetenes og høyskolenes særegne oppgaver kan beskrives med
utgangspunkt i tre hovedformål med institusjonenes virksomhet:
– Verdiskaping
– Individuell selvrealisering
– Felleskultur og -verdier

Verdiskaping
Forventningene vil øke til at universiteter og høyskoler skal utvikle den
kunnskap som samfunnet trenger for å opprettholde økonomisk vekst og
konkurranseevne i en globalisert økonomi, og for å løse presserende sam-
funnsspørsmål som til dels er en følge av kunnskaps- og teknologiutviklingen
selv. Den kunnskap som universiteter og høyskoler skal utvikle og forvalte må
i økende grad forholde seg komplementært til og interaktivt med alle de nye
former for kunnskapsarbeid som vokser fram utenfor institusjonene. Ikke
minst blir det en utfordring å kombinere disse institusjonenes engasjement i
grunnleggende kunnskapsutvikling med krav til sterkere koordinering og
mer effektiv overføring i forhold til teknologiske og andre innovasjonspros-
esser som i den helt nye kunnskap i fronten ser mulige kilder til konkurranse-
messige fortrinn som må utnyttes så tidlig og effektivt som mulig. For univer-
sitets- og høyskoleforskningens del innebærer dette bl.a. et sterkere krav til
integrering og koordinering med kunnskapsutviklingen og -behov innen anv-
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endte sektorer og kontekster. For utdanningen vil det sette nye krav til tilpas-
ning av opplegg og pensum til de krav og forventninger som stilles innenfor
utøvelsen av ulike yrker. Et aktuelt spørsmål i denne sammenheng er å finne
frem til en modell for internt mangfold og en hensiktsmessig arbeidsdeling
innen systemet som innebærer at universitetene og høyskolene samlet er i
stand til å respondere på de utfordringer de stilles overfor på en effektiv måte.
For å demme opp mot de potensielle negative effekter av en global lærende
økonomi, må institusjonene legge til et vidt innovasjonsbegrep som ikke util-
børlig favoriserer enkeltaktører, som f.eks. spesielle deler av industrien, men
bevisst søke å ivareta også mindre kjøpesterke gruppers og enkeltpersoners
behov for og tilgang til kunnskap, slik at flest mulig inkluderes i det «lærende
samfunn».

Individuell selvrealisering
Institusjonene skal også imøtekomme det behov for kunnskap som er
forankret i enkeltindividers behov og rett til personlig og individuell utvikling
i tråd med de forutsetninger som vår tids og fremtidens samfunn setter. I et
liberalt og demokratisk samfunn er det viktig å understreke den betydning
universiteter og høyskoler har for enkeltmennesket gjennom de muligheter
for personlig vekst og utvikling som en utdanning på høyt nivå gir. For det
enkelte menneske kan en høgre utdannelse gi frihet til å utvikle evner på egne
premisser. Kompetanse og kunnskap kan i neste omgang bidra til valgfrihet,
konkret gjennom valg av yrkesvei og mer generelt gjennom en mer utviklet
evne til å analysere aktuelle problemkompleks slik at flere handlingsalterna-
tiver avdekkes. På et videre plan kan høgre utdanning gi et substansielt
grunnlag for den enkeltes prinsipielle rett til å stille spørsmål ved innarbeid-
ede konvensjoner og oppfatninger. Utdannelse på høyt nivå gir kraft bak
retten til å gjøre ens stemme hørt i den demokratiske debatt og til å påvirke
egne og medmenneskers livsbetingelser. Utdanning kvalifiserer den enkelte
til meningsfylte og utfordrende oppgaver i arbeidslivet. Men utdanning gir
også muligheter til opplevelse, erfaring og selvutvikling som et gode «i seg
selv». Høyere utdanning trolig spille en stadig viktigere oppgave i forhold til
den biografikonstruksjon som karakteriserer personlig «dannelse» og indivi-
duering i sen-moderne samfunn, etter som tradisjonelle sosiale og kulturelle
faktorer, som kjønn, sosial klasse og geografisk opprinnelse, i mindre grad er
styrende for menneskets livsbetingelser og valg. Vi beveger oss også mot et
samfunn der det enkelte menneske selv konfronteres med og må fatte langt
flere beslutninger, til dels med store konsekvenser for egne liv. Kompetanse
og kunnskap til å fatte beslutninger blir derfor langt viktigere enn før.

Felles kultur
Institusjonene har sterke forpliktelser overfor det menneskelige fellesskap,
nasjonalt og internasjonalt, ut over de oppgaver de har i forhold til økonomi,
instrumentalitet og nytte i snever forstand. Mange har fremhevet betydningen
av autonom vitenskap for det vestlige demokratiet, bl.a. at kunnskap og viten-
skap er en potent kilde til kritikk av og motstand mot totalitære systemer, og
at den i lengden bare kan utfolde seg i åpne, demokratiske samfunn. For at det
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skal være en realitet er det ikke nok å opprettholde forskningens og
kunnskapsutviklingens autonomi, men det må også utvikles en «vitenskapelig
allmenndannelse» som setter den enkelte borger i stand til å forstå og delta i
kunnskaps- og teknologipolitiske prosesser som i økende grad blir bestem-
mende for hva slags samfunn vi vil at «kunnskapssamfunnet» skal være. Uni-
versiteter og høyskoler må, som en institusjonalisert forpliktelse, mer enn
som et personlig valg for den enkelte fagperson, tjene samfunnet og demokra-
tiet ved å bidra til en bredest mulig belysning av de sosiale, etiske og politiske
implikasjoner og konsekvenser av ny kunnskap og teknologi. Med teknolo-
giens og kunnskapens økende betydning vil en aktiv rolle fra kunnskapsmil-
jøenes side spille en avgjørende rolle i forhold til demokratiets funksjonsevne.
I lys av den generelle samfunnsutvikling, er det av stor betydning at det finnes
uavhengige miljøer som på kvalifisert grunnlag kan stille spørsmål ved de
grunnleggende og prinsipielle sidene ved det som skjer, enten det er snakk
om samfunn og helse, samfunn og rettssikkerhet, samfunn og miljøpolitikk,
samfunn og teknologi - for å nevne noen få områder - både i en nasjonal og en
global kontekst.

Gjennom sin forvaltning av kunnskap og kultur er de høgre utdanningsin-
stitusjonene en viktig del av samfunnets «kulturelle hukommelse» - og are-
naer for refleksjon og bearbeidelse av erfarings- og verdiarven. Til institus-
jonenes kulturelle ansvar hører imidlertid også søken etter ny erkjennelse og
kunnskap, og refleksjon over livet, naturen og samfunnet, i sin allminnelighet.
Det ligger i vitenskapens vesen at sannheter ikke blir fastslått «en gang for
alle». Hver generasjon har et behov for å reflektere over grunnleggende
spørsmål, og å teste dem mot oppmagasinert og ny viten. I fremtidens flerkul-
turelle samfunn vil den høgre utdanningens rolle som kritisk forvalter av kul-
turelle verdier ha stor betydning. Forekomsten av en felleskultur, som omfat-
ter alle uansett bakgrunn, og som understreker betydningen av visse felles
verdier, vil være en viktig forutsetning for toleranse og respekt. Denne kul-
turelle ballast vil være viktig i bestrebelsene på å skape forståelse mellom
mennesker, for å skape enighet om visse «spilleregler» for samfunnsdebatten
og betingelser for de kulturelle uttrykk. Utdanningsinstitusjonene har et ans-
var som kritisk forvalter av slike tradisjoner, normer og verdier. Det kulturelle
perspektiv må imidlertid ikke begrenses til en ren nasjonal kontekst, men bør
i tråd med samfunnets flerkulturelle karakter, og den økende globalisering, ha
et bredt, internasjonalt preg og utsyn.
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Vedlegg 15 

Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst 655 
Sentralbyrå

Torbjørn Hægeland og Jarle Møen

Nearly all researchers must wonder from time to time if academic
thought matters to the material progress of the world at large.

James D. Adams (1990)

1  Innledning

På slutten av 1950-tallet lå andelen av årskullene som tok universitetsutdan-
ning i Norge nøyaktig på OECD-gjennomsnittet, som var åtte prosent. I dag
tar nærmere 20 prosent av årskullene utdanning på universitetsnivå, mens
OECD-gjennomsnittet er 15 prosent. I 1995 var faktisk Norge det land i
Europa hvor andelen av befolkningen med høyere utdanning var størst, og det
samlede studenttallet utgjorde i 1996 nesten 7 prosent av landets arbeidsdyk-
tige befolkning. Parallelt med økningen i studenttallet har også forskn-
ingsinnsatsen økt. I 1963 ble det utført i underkant av 4500 forskningsårsverk
på universiteter, høyskoler og i forskningsinstitutter, mens totalen i 1995 var
drøyt 14500. Disse tallene, hentet fra Norges Forskningsråd (1997), OECD
(1998) og Statistisk sentralbyrå (1994, 1998), viser at Norge i etterkrigstiden
har investert tungt og bredt i oppbygging av menneskelig kapital. I lys av
debatten om framtidig dimensjonering og utforming av universitets- og
høyskolesektoren, vil vi i dette notatet forsøke å oppsummere hva økonomisk
forskning kan si om sammenhengen mellom slike kunnskapsinvesteringer og
økonomisk vekst.

2  Universitets- og høyskoleutdanning i lys av ny vekstteori

Økonomisk teori peker på flere mekanismer for hvordan utdanning kan
påvirke økonomisk vekst. To mekanismer skiller seg ut. Lucas (1988) presen-
terer en vekstmodell hvor  akkumulering av humankapital gjennom utdanning
i vid forstand er en kilde til langsiktig økonomisk vekst. Det er stadig forbed-
ring i kvaliteten på arbeidskraften og ikke teknologisk framgang som driver
veksten i denne modellen. Modellen er inspirert av Becker (1964). Der er
hovedideen at utdanning er en investering, og at de arbeidsinntektene som
den enkelte gir avkall på når han eller hun er under utdanning, utgjør
størstedelen av investeringskostnaden. Implikasjonene av Lucas modell er at
økonomier med en bedre utdannet arbeidsstyrke vil ha et høyere inntektsnivå,
og økonomier med høyere  vekstrate i humankapitalen vil oppleve sterkere
økonomisk vekst.

655.Dette vedlegget oppsummerer Hægeland og Møen (2000). Vi har mottatt nyttige innspill 
fra Erling Barth, Ådne Cappelen, Erling Holmøy, Dale Jorgenson, Hans Jarle Kind, Tor 
Jakob Klette og Kjell Gunnar Salvanes. Forfatterne står alene ansvarlig for de synspunk-
tene som fremmes.
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I modellen til Lucas er humankapital en produksjonsfaktor på lik linje med
andre, og humankapitalen er like produktiv i alle typer anvendelser. Et viktig
aspekt ved utdannet arbeidskraft er imidlertid at den har et komparativt (og
absolutt) fortrinn når det gjelder visse typer arbeidsoppgaver. Dette gjelder
særlig aktiviteter knyttet til innovasjon og utvikling av nye produkter samt
implementering av ny produksjonsteknologi. Produktivitetsforskjellen mel-
lom høyt og lavt utdannede er trolig mindre i mer rutinepreget arbeid. Disse
ideene, formalisert av Nelson og Phelps (1966) og videreutviklet av bl.a.
Romer (1990), kjennetegnes ved at humankapital er en helt spesiell produk-
sjonsfaktor. Utdannet arbeidskraft betraktes som en fundamental forutsetning
for teknologiske forbedringer, enten de skjer gjennom innovasjon, imitasjon
eller implementering av nye produksjonsmetoder. I følge denne teoriretnin-
gen er det selve  nivåetpå humankapitalen som har betydning for økonomisk
vekst. Økonomier med en høyt utdannet arbeidsstyrke vil vokse raskere fordi
de vil være teknologisk mer avanserte. Ny teknologi er direkte produktivitets-
fremmende, men har også en dynamisk komponent ved at den erfaringen man
vinner ved å utvikle og implementere ny teknologi øker økonomiens
kunnskapsbase. Derved kan veksten bli selvforsterkende.

Hvis man sammenligner utdanningens betydning for den økonomiske
veksten i Lucas modell og i Nelson-Phelps modellen, er det viktige forskjeller
selv om humankapital i begge modellene skaper vekst ved å øke læreevnen. I
Lucas sin modell er det  veksten i humankapitalen som gir økonomisk vekst,
fordi humankapital er å betrakte som en ordinær produksjonsfaktor. I Nelson
og Phelps sin modell er det  beholdningen av humankapital som bidrar til økon-
omisk vekst fordi man kan ta i bruk ny teknologi raskere jo flere velutdannede
arbeidere man har. De to skisserte mekanismene for sammenhengen mellom
utdanning og økonomisk vekst er imidlertid ikke gjensidig utelukkende.
Hvilken av dem som er den viktigste er et empirisk spørsmål. Det kan være
slik at den første mekanismen best beskriver betydningen av utdanning på
lavere nivåer, mens den andre har mer relevans for høyere utdanning.

3  Vekstbidraget fra høyere utdannelse

En metode som har vært benyttet for å anslå utdanningens betydning for
økonomisk vekst er såkalt vekstregnskap, hvor man forsøker å dekomponere
produktivitetsveksten i bidrag fra ulike kilder. Innenfor en modellramme hvor
sammenhengen mellom utdanning og økonomisk vekst primært er knyttet til
akkumulasjon av humankapital, vil resultater fra vekstregnskapsberegninger
kunne si noe om utdanningens bidrag til den økonomiske veksten. Vekstreg-
nskapsberegningene i Hægeland (1997) viser at endret utdanningsammenset-
ning har bidratt til knappe 9 prosent av veksten i produksjon per timeverk i
norsk industri i perioden 1972 til 1990. En sammenligning med tilsvarende
beregninger for andre land viser at Norge ikke skiller seg vesentlig fra de
store europeiske landene når det gjelder vekstbidraget fra arbeidsk-
raftskvalitet, og indikerer at endret utdanningssammensetning har hatt rela-
tivt liten betydning for økonomisk vekst i Norge. Dette til tross for at Norge er
blant de landene som har hatt den sterkeste økningen i gjennomsnittlig utdan-
ningsnivå de siste tiårene. En stor del av forklaringen på at det beregnede vek-
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stbidraget fra arbeidskraftskvalitet er så mye større i f.eks. USA enn i Norge,
er trolig at lønnsforskjellene knyttet til utdanning er relativt lave i Norge.
Siden estimatene i Hægeland og Klette (1999) tyder på at lønnsforskjellene i
Norge stort sett tilsvarer produktivitetsforskjellene, er det imidlertid ikke
empirisk grunnlag for å si at vekstbidraget fra utdanning av den grunn blir
undervurdert. Resultatene bør likevel tolkes med forsiktighet. En stor del av
økningen i arbeidsstyrkens utdanningsnivå har blitt absorbert av offentlig sek-
tor og tjenesteytende næringer. Disse er ikke med i studiene over, og dette er
næringer hvor det er vanskelig å måle produktiviteten. Små lønns- og produk-
tivitetsforskjeller mellom utdanningsgrupper i Norge skyldes dessuten ikke
nødvendigvis at de høyt utdannede har lav produktivitet i forhold til andre
land. Det kan like gjerne skyldes at de lavt utdannede har høy produktivitet.
Trolig reflekterer den sammenpressede lønnsstrukturen begge disse effek-
tene. De egalitære idealene som ligger innebygget i den norske enhetsskolen
hvor svake og sterke elever integreres, kan tenkes å forårsake dette. En mulig
mekanisme er at enkeltindividenes læring avhenger av det gjennomsnittlige
evnenivået i nærmiljøet og klassen. Svake elever kan få drahjelp av sterke
elever, men samtidig kan sterke elevers læring bli hemmet av lavt gjennom-
snittsnivå i klassene deres. I såfall er det en utfordring for det norske skolesys-
temet å få mer ut av de elevene som tar høyere utdanning og formodentlig rep-
resenterer de skoleflinke, uten at dette går utover kvaliteten på grunnutdan-
ningen for de øvrige elevene.

I de senere årene har det blitt publisert en rekke økonometriske analyser
av de faktorene som kan påvirke økonomisk vekst og velstandsnivå. Disse
analysene baserer seg gjerne på datamateriale for et stort antall land og inklu-
derer en rekke variabler og indikatorer for forhold som kan tenkes å påvirke
den økonomiske veksten, deriblant utdanningsnivå og investeringer i utdan-
ning. Blant flerlandsstudiene er Benhabib og Spiegel (1994) særlig interessant
fordi de forsøker å analysere  hvordanutdanning påvirker økonomisk vekst.
De estimerer to typer modeller, én som er konsistent med Lucasmodellen, og
én som er konsistent med Nelson-Phelps-modellen. Alt i alt gir analysen i Ben-
habib og Spiegel (1994) støtte til Nelson-Phelps og Romers hypotese. Hove-
dresultatene i Benhabib og Spiegels analyse stemmer også relativt godt over-
ens med andre funn i litteraturen som bruker flerlandsregresjoner til å analy-
sere hvilke faktorer som er viktige for økonomisk vekst, se f.eks. Barro og
Sala-i-Martin (1995), Islam (1995) og Klenow og Rodriguez-Clare (1997).
Disse finner alle at  økt utdanningsnivå bidrar relativt lite til økonomisk vekst,
men at  selve utdanningsnivået har mye å si for inntektsnivå og vekst. Andre
studier, bl.a. Krueger og Lindahl (1999), indikerer at Benhabib og Spiegels
resultater er influert av målefeil i utdanningsvariablene. Når de forsøker å kor-
rigere for denne målefeilen, finner de at  både initialt utdanningsnivå  og vekst
i utdanningsnivå er positivt korrelert med økonomisk vekst.

Mer mikroorienterte studier som Bartel og Lichtenberg (1987) og Klenow
(1998), gir støtte til hypotesen om at utdannet arbeidskraft er viktig, ikke først
og fremst fordi denne gruppen av arbeidere har høyere produktivitet, men
fordi de har et komparativt fortrinn i å utvikle og håndtere ny teknologi. En
annen side ved dette er at teknologiske endringer medfører stadige omstill-
inger for de ansatte. En høyt utdannet arbeidsstyrke er mer omstillingsdyktig
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fordi den har et komparativt fortrinn i å lære nye ferdigheter. «Høyt utdannet»
er imidlertid ikke synonymt med «akademisk utdannet». Industriell utvikling
avhenger like mye av dyktige fagarbeidere som av akademikere, og det kan
være et feilgrep å nedprioritere yrkesutdannelse til fordel for tradisjonelle uni-
versitets- og høyskolestudier. Alt i alt peker imidlertid de empiriske studiene
i retning av at utdanning er en viktig faktor bak økonomisk vekst, og at dette
særlig er knyttet til teknologiske endringer.

Hvilke implikasjoner har disse funnene for utdanningspolitikken? At
utdanning fremmer økonomisk vekst, er i seg selv ikke et argument for at det
offentlige skal ha noen rolle i utdanningssektoren. Bare dersom en uregulert
utdanningssektor ikke får en samfunnsøkonomisk optimal innretning og
omfang, og offentlig inngripen kan bøte på dette, vil offentlige tiltak kunne
virke vekstfremmende. Dette kan være tilfelle dersom det er positive ekster-
naliteter knyttet til kunnskapsutvikling. Slike eksternaliteter representerer en
markedssvikt i form av at det enkelte individ ikke blir kompensert for alle gev-
inster knyttet til sin utdannings- eller forskningsinvestering. En sentral tanke
er at når en ide først er utviklet eller en produksjonsteknologi er implementert
med suksess, kan denne kunnskapen utnyttes til å øke produksjonen i mange
produksjonsanlegg samtidig, uten at verdien reduseres ved at den tas i bruk i
nye sammenhenger. Kunnskapsutvikling har således karakter av å være et
kollektivt gode, og det er i første rekke høyt utdannet arbeidskraft som er
involvert i denne prosessen. Dette gir i prinsippet grunnlag for bruk av
offentlig virkemidler som stimulerer utdanning og forskning, men selv om det
på prinsipielt grunnlag er enkelt å rettferdiggjøre offentlig inngripen, er det
mer komplisert i praksis. Alle eksternaliteter knyttet til kunnskapsutvikling er
ikke nødvendigvis positive, potensielle eksternaliteter kan bli internalisert i
markedet uten offentlig inngripen, og eksternaliteter er vanskelige å identifis-
ere og kvantifisere empirisk.

I de fleste land spiller likevel myndighetene en sentral rolle i utdan-
ningssektoren. Dette gjelder særlig grunnutdanning, men også høyere utdan-
ning. Årsakene til det offentliges aktive rolle i utdanningssektoren kan være
flere enn de man finner i teorien for økonomisk vekst. Fordelingspolitiske
argumenter er viktige og utdanningssektoren blir dessuten ofte sett på som
viktig når det gjelder å bevare og videreutvikle landenes «nasjonale kultur-
arv». Det er imidlertid et langt sprang fra å påpeke at offentlig inngripen kan
være hensiktsmessig til å kunne si om dagens utdanningspolitikk er «opti-
mal». For det første er som nevnt eksternaliteter vanskelig å identifisere og
tallfeste. For det andre er den privatøkonomiske avkastningen av utdanning
også vanskelig å kvantifisere. For det tredje må offentlige midler til utdan-
ningssektoren finansieres gjennom skatter. I en såkalt nestbest situasjon,
hvor det ligger begrensninger på hva slags type skatteinstrumenter man kan
ta i bruk og hvor det også er andre offentlige tiltak som finansieres gjennom
skatter, har selve finansieringen av utdanningspolitikken kostnader i form av
effektivitetstap. Å tallfeste slike kostnader er krevende, men ikke umulig. Et
interessant forskningsprosjekt som vil kunne gi økt innsikt i hvorvidt den nor-
ske utdanningspolitikken frambringer et utdanningsnivå som er sam-
funnsøkonomisk optimalt, vil derfor være en integrert analyse av gevinster og
kostnader knyttet til utdanningssektoren, gjerne ved bruk av anvendte
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generelle likevektsmodeller. Det har vært gjort enkelte forsøk på dette, f.eks.
Jorgenson og Ho (1994) og Heckman, Lochner og Taber (1999). De fleste av
analysene har imidlertid vært gjort i USA, og utdanningssystemet der skiller
seg på vesentlige punkter fra det norske.

4  Individuell avkastning på utdanning

Selv om det finnes viktige ikke-økonomiske motiver for å ta utdanning, er
økonomisk avkastning åpenbart en viktig drivkraft bak enkeltindividers
utdanningsvalg. Fra myndighetenes side er det også naturlig å betrakte videre
dimensjonering av de høyere utdanningsinstitusjonene som en investerings-
beslutning, selv om utdanningspolitikken har en kulturpolitisk dimensjon i
tillegg. Analyser av individuell avkastning av utdanning har derfor utdanning-
spolitisk interesse, og en overordnet målsetting må være å stimulere den
enkelte til å gjøre et «samfunnsøkonomisk optimalt» utdanningsvalg. Dersom
lønnsforskjeller reflekterer produktivitetsforskjeller og det ikke er ekster-
naliteter knyttet til utdanning, reflekterer lønnsforskjellene både den pri-
vatøkonomiske og den samfunnsøkonomiske avkastningen av utdanning.

Mange land har opplevd en økning i lønnsforskjellene knyttet til utdan-
ning i løpet av de to siste tiårene, se f.eks. Katz, Loveman og Blanchflower
(1995). I Norge er lønnsforskjellene relativt små, og de har vært stabile over
tid. Avkastningen til utdanning har også vært stabil i Norge i denne perioden.
Barth og Røed (1999) og Hægeland, Klette og Salvanes (1999) finner at avkast-
ningen av ett års utdanning er i størrelsesorden fem prosent, men med bety-
delige sektorvise variasjoner. Dette er noe lavere enn tilsvarende tall fra uten-
landske studier. Utviklingen i de landene som har opplevd økende lønnsfor-
skjeller må reflektere at det har vært en økning i den relative etterspørselen
etter utdannet arbeidskraft, dvs. at etterspørselsøkningen har vært sterkere
enn tilbudsøkningen. Salvanes og Førre (1999) finner imidlertid at endringene
i etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft i Norge samsvarer godt med hva
man har sett i OECD for øvrig. Det kan tyde på at det økte tilbudet av høyt
utdannet arbeidskraft i Norge på 1980-tallet har bidratt til å holde lønnsfor-
skjellene knyttet til utdanning stabile. Kahn (1998) påpeker dessuten at det
relativt sentraliserte systemet for lønnsfastsettelse vi har i Norge kan ha med-
virket til at lønnsforskjellene er forholdsvis små og stabile. I denne sammen-
heng kan det være interessant å merke seg at Hægeland og Klette (1999)
finner at lønnsforskjellene i Norge stort sett tilsvarer produktivitetsforskjel-
lene. Dersom reallønnen til de med lav utdanning i Norge var institusjonelt gitt
på et nivå som lå over denne gruppens marginale produktivitet, ville vi for-
vente å finne høyere ledighet blant de med lav utdanning enn det som er til-
felle.

Enkle standardmodeller for utdanningsvalg tilsier at hvert år med utdan-
ning skal gi samme marginalavkastning. Hægeland, Klette og Salvanes (1999)
og Raaum og Aabø (1999) avdekker imidlertid betydelig variasjoner når de
tillater avkastningen av utdanning å variere med utdanningslengden. Det mest
oppsiktsvekkende funnet er trolig at den marginale lønnspremien knyttet til
det andre og tredje året med høyere utdanning er svært lav, muligens negativ.
Dersom privatøkonomisk avkastning reflekterer den samfunnsøkonomiske,
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og marginalavkastningen av utdanning varierer mellom utdanninger med ulik
lengde, har dette klare implikasjoner for  hvor eventuelle ekstra ressurser i
utdanningssektoren bør settes inn. For øyeblikket har man ingen god forklar-
ing på  hvorfor relativt korte studier i gjennomsnitt synes å kaste lite av seg, og
dette er åpenbart et interessant tema for videre forskning. Avkastningen av
utdanning kan variere også mellom ulike  grupper i samfunnet og mellom  typer
utdanning. Krueger og Lindahl (1999) framhever at avkastningen av utdan-
ning synes å være størst for personer fra mindre ressurssterke grupper.

Moen og Semmingsen (1996) beregner livsløpsinntekten til grupper med
ulik type utdanning og finner at siviløkonomer, jurister og leger ligger på topp,
mens lærere og sykepleiere ligger på bunn. Disse og flere andre grupper med
høyere utdanning har faktisk lavere neddiskontert livsløpsinntekt enn per-
soner med treårig videregående skole. Resultatene er i overensstemmelse
med Aarrestad (1972) som utførte liknende beregninger med data fra 1966.
Det kan være flere mulige forklaringer på at det er betydelige forskjeller i livs-
løpsinntekt mellom ulike utdanninger. Både preferanser, variasjoner i arbeids-
tid og seleksjonen inn i de ulike utdanningene spiller inn. At seleksjon kan
være viktig illustreres ved at det er store forskjeller i opptakskrav mellom
ulike studier, men det er forsket lite på hva som styrer fordelingen av talent til
ulike typer utdanning. En forklaringsmekanisme kan være at avkastningen av
talent varierer mellom yrker. For lærere og sykepleier er avlønningen i liten
grad knyttet til den enkeltes prestasjoner, mens evnerike jurister og økono-
mer har et langt større inntektspotensiale enn mindre dyktige kolleger. Noe
av inntektsforskjellene kan også være knyttet til at en del lønnsmessig attrak-
tive utdanninger er sterkt adgangsbegrenset. Slik adgangsbegrensning
reduserer tilbudet av ferdige kandidater. Aarrestad (1972) drøfter dette spesi-
fikt og finner en positiv sammenheng mellom livsløpsinntekt og adgangsbeg-
rensning. Et annet moment er at lærere og sykepleiere i det alt vesentlige er
sysselsatt i offentlig sektor og har få alternativer dersom de er misfornøyde
med avlønningen. Dette gir det offentlige som arbeidsgiver en viss monopson-
imakt, og i den grad denne utnyttes vil resultatet bli lavere privatøkonomisk
avkastning for utdanninger som retter seg mot offentlig sektors etterspørsel.
Utøvelse av monopsonimakt vil kunne gi en innsparing for det offentlige på
kort sikt, men på lengre sikt vil det trolig gi en lavere kvalitet på f.eks. lærere
og sykepleiere fordi mange av de mest evnerike ungdommene som en reak-
sjon på de dårlige lønnsutsiktene vil velge andre studier. I Aarrestads analyse
av data fra 1966 var lærerutdannelsen den eneste med negativ avkastning, og
Aarrestad framhever det paradoksale i at det likevel var svært vanskelig å
komme inn på dette studiet. Nå kan det se ut som om markedet har fjernet
denne «ulikevekten». Lærerutdannelsen har fremdeles negativ avkastning,
men den har også dårlig rekruttering. Dette er potensielt et alvorlig problem
siden det kan ta lang tid før en slik kvalitetsforringelse blir synlig, og når pros-
essen har kommet så langt, vil det være både tids- og kostnadskrevende å
reversere den.



NOU 2000: 14
Vedlegg 15 Frihet med ansvar 930
5  Betydningen av akademisk forskning for industriell vekst

Den empiriske litteraturen etterlater ingen tvil om at forskningsinvesteringer
i universitets- og høyskolesektoren er av stor betydning for den økonomiske
veksten både på kort og lang sikt. En rekke studier indikerer at gjennomsnitt-
savkastningen på akademisk forskning er høy, se f.eks. Mansfield (1991,
1998), men så lenge vi ikke kjenner marginalavkastningen er det vanskelig å
bruke funnene som en rettesnor for hvilket omfang framtidige investeringer
bør ha. Dessuten bygger empirien på data fra USA. Litteraturen gir likevel
grunnlag for å si noe om innretningen på forskningsinvesteringene, og et
trekk som bør framheves er verdien av grunnforskning. Narin, Hamilton og
Olivastro (1997) påviser at seriøs grunnforskning gjort ved sentrale institus-
joner og publisert i prestisjefylte tidsskrift har direkte verdi for næringslivet,
mens David, Mowery og Steinmueller (1992) framhever at grunnforskning
også har stor indirekte verdi. For det første er grunnforskning av høy kvalitet
er en nødvendig del av enhver forskerutdannelse og dermed nødvendig for at
universitetene skal kunne forsyne næringslivet med gode forskere. Videre
kan grunnforskningen øke verdien av anvendt industriell forskning ved å peke
ut hvilke prosjekter som synes mest fruktbare, og ikke minst spiller de for-
skernettverkene en får innpass i ved å drive god grunnforskning en vesentlig
rolle for kunnskapsoverføring fra utlandet. Det siste er verd å utdype. De for-
skningsresultatene som ligger til grunn for teknologiutviklingen i Norge stam-
mer i det alt vesentlige fra utlandet, men de vil bare gi opphav til vekst dersom
vi har nasjonal kompetanse til å forstå, formidle og anvende ny kunnskap. Som
påpekt av bl.a. Cohen og Levinthal (1989) kan egen forskning være en forut-
setning for å forstå og nyttiggjøre seg andres forskningsresultater. Dermed
kan en ikke skille universitetenes rolle som kunnskapsutviklere fra deres rolle
som kunnskapsformidlere. En annen lærdom man kan trekke ut av littera-
turen om internasjonale kunnskapseksternaliteter er at deltagelse i internas-
jonalt forskningssamarbeid og internasjonale forskernettverk er noe som må
oppmuntres. Hvis norske forskere ikke har personlig kontakt med ledende
forskere internasjonalt, vil overføringen av forskningsresultater fra utlandet
bli ineffektiv.

Skal akademisk forskning bidra til økonomisk vekst, må kunnskap ikke
bare absorberes av universitets- og høyskolesektoren, men også formidles til
næringslivet på en effektiv måte. Samspillet mellom næringslivet og univer-
sitets- og høyskolesektoren har derfor stått sentralt i den norske debatten i
senere år, og her er det flere funn i den internasjonale litteraturen som har rel-
evans. Bania, Eberts og Fogarty (1993) oppsummerer hvordan lokalt
næringsliv kan nyttiggjøre seg universiteter og høyskoler. For det første gir
det å ligge nær en høyere undervisningsinstitusjon god tilgang på velutdannet
arbeidskraft, og uteksaminering av studenter representerer uten tvil den mest
fundamentale måten å spre ny kunnskap på. For det andre kan bedriftene
bruke fagstaben ved høyskoler og universiteter som konsulenter. For det
tredje kan bedriftene inngå forskningssamarbeid med institusjonene. For det
fjerde kan bedriftene trekke veksler på ressurser som bibliotek, laboratorier
og spesialutstyr. For det femte kan de ansatte få etterutdanning av høy
kvalitet, og de kan delta på seminarer. Den empiriske litteraturen indikerer
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klart at universiteter representerer en vekstimpuls for det omkringliggende
næringslivet, se bl.a. Jaffe (1989). Før man trekker vidtgående slutninger med
utgangspunkt i dette, må en imidlertid ha klart for seg at det som i det ameri-
kanske datamaterialet er lokale universiteter vil være fullt på høyde med de
norske sentralinstitusjonene. Dersom man sprer ressursinnsatsen i Norge
mer enn i dag kan det enkelte miljø bli mindre enn den kritiske massen som
produktiv forskning er avhengig av.

Zucker, Darby og Armstrong (1998) påviser at såkalte «akademiske
stjerner» står sentralt når nye høyteknologiske industrier vokser fram, og at
disse «stjernenes» lokalisering langt på vei avgjør næringenes lokalisering.
Acs, Audretsch og Feldman (1994) finner dessuten at små bedrifter spiller en
viktig rolle i kommersialiseringen av nye forskningsresultater. Det er imid-
lertid ingen selvfølge at akademiske stjerner engasjerer seg som entre-
prenører, og forskernes muligheter for å knytte bånd til næringslivet og ta ut
gevinstene av sin kunnskap er derfor viktig for næringsutviklingen. Dette er
åpenbart et forskningspolitisk tema. Både David, Mowery og Steinmueller
(1992) og Stephan (1996) påpeker at amerikanske universiteter har blitt mer
tilbøyelige til å akseptere hemmeligholdelse av forskningsresultater som er
finansiert av private aktører, og at skillene mellom privat og offentlig forskning
har blitt mindre tydelig. Dette gjelder også grunnforskning, og man ser det
klarest innen bioteknologi. Det spesielle med bioteknologi er at avstanden
mellom grunnforskning og kommersielt verdifulle anvendelser er svært kort.
I denne situasjonen har det vist seg at forskerne ikke bare er opptatt av den
ære og berømmelse som tradisjonelt følger med vitenskapelige gjennom-
brudd, men at de også handler ut fra personlige profittmotiver. Zucker, Darby
og Brewer (1998) finner at forskerne ikke sjelden utsetter publisering av resul-
tater inntil noe av den kommersielle gevinsten er tatt ut, og Zucker, Darby,
Brewer og Peng (1996) finner at jo større profittpotensiale et prosjekt har,
dess laver er sannsynligheten for at det vil involvere samarbeid på tvers av
institusjonsgrenser. På den måten forhindrer forskerne at verdifull kunnskap
spres til andre forskningsmiljøer. Dette er åpenbart i strid med tradisjonelle
idealer for akademisk forskning, og man må gjøre en avveining mellom hen-
synet til ikke-kommersiell forskning og spredningen av eksisterende
kunnskap på den ene siden og sterkere insentiver til anvendt forskning og
næringsutvikling på den andre siden.

Kravet om større egeninntjening i universitetssektoren og dermed økt
vektlegging av anvendt forskning er også en del av debatten om forholdet mel-
lom akademia og næringslivet. Bekymringen er at grunnforskningen og den
langsiktige veksten kan bli skadelidende. Det er i den sammenheng oppmun-
trende at tett kontakt med næringslivet ikke nødvendigvis er skadelig for
grunnforskningen. Ifølge Mansfield (1995) rapporterer mange forskere at
konsulentvirksomhet og oppdragsforskning gir dem ideer til nye grunnfor-
skningsprosjekter, og innen bioteknologi finner Zucker og Darby (1996) at
artikler som toppforskere har skrevet mens de har jobbet i private bedrifter
har blitt mer sitert enn de artiklene de samme forskerne skrev før og etter sine
private engasjementer. Når det gjelder bioteknologi, påpeker dessuten Zucker
og Darby (1995, 1999) faren for at de beste forskerne migrerer dersom det
ikke legges til rette for at de får utnyttet sin kompetanse på en måte som
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gjenspeiler verdien av den kunnskapen de besitter. Betydningen av de akade-
miske «stjernene» tilsier at spesielt dyktige forskere må stimuleres og
belønnes. Det må imidlertid bemerkes at et lite land som Norge har ytterst få
forskere av en kvalitet som ville blitt kategorisert som «stjerner» i amerikansk
sammenheng. Insentivstrukturen ved amerikanske universiteter er dessuten
annerledes enn ved norske, og man bør være forsiktig med å la forskere drive
utstrakt konsulentvirksomhet uavhengig av deres akademiske kvalitet og
produksjon. Dersom engasjementer i næringslivet oppmuntres samtidig som
de akademiske hovedstillingene avlønnes lavt og uavhengig av forskerenes
løpende produksjon, kan man ikke vente å få noen gunstig tilbakevirkning fra
næringslivsengasjementene til grunnforskningen. Forskerenes intellektuelle
eiendomsrett og insentiver til å engasjere seg i næringslivet må derfor drøftes
i sammenheng med deres insentiver til å utføre grunnforskning av høy
kvalitet.
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Vedlegg 16 

Universitetene
Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Nils-Henrik M. von der Fehr og Karl Ove Moene

For å forstå hvordan reformer og endrede rammevilkår kan påvirke univer-
sitetenes virksomhet trengs en analyse av universitetene som økonomiske og
sosiale institusjoner. Nedenfor følger et litt stikkordspreget sammendrag av
en lengre utredning. For en mer uttømmende argumentasjon og referanser til
litteraturen, viser vi til utredningen.

1  Dikterer produksjonsøkonomiske forhold en bestemt organisering 
og skalering av universitetenes virksomhet?

Hva driver universitetene med? Går de mange, tildels forskjellige aktiviteter
godt sammen? Hva er grunnen til at de drives innenfor én og samme institus-
jon? Er det mulig å foreta en avgrensning av hvilke oppgaver universitetene
bør ha? I økonomisk produksjonsteori står begrepene stordriftsfordeler og
samdriftsfordeler sentralt for å vurdere slike spørsmål. Med stordriftsfordeler
menes det at gjennomsnittskostnadene ved å drive en aktivitet synker med
omfanget av virksomheten. Samdriftsfordeler innebærer at de samlede kost-
nader ved å drive to aktiviteter sammen, er mindre enn kostnadene ved å drive
dem hver for seg.

Vi kan dele universitetenes aktiviteter i to hovedgrupper; «kunnskapsut-
vikling» og «kunnskapsoverføring». Kunnskapsutvikling omfatter både grun-
nforskning og mer anvendt forskning. Kunnskapsoverføring inkluderer både
vanlig undervisning og ulike former for formidling. Grensen mellom
kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring er ikke skarp; den mest anv-
endte del av forskningen (som ofte skjer på oppdrag) kan ha mer karakter av
kunnskapsoverføring enn av kunnskapsutvikling.

Et hovedpoeng er at hver av de to hovedgruppene favner et omfattende
spekter av ulike aktiviteter. Ren vitenskap kan arte seg svært forskjellig fra
mer resultatorienterte forskning, både når det gjelder problemstillinger,
metoder og ressursbehov. Et interessant spørsmål er hvorvidt slike aktiviteter
profitterer på å drives sammen, eller om det er et motsetningsforhold mellom
dem. På den ene side kan den anvendte forskning, som ofte tar sitt utgang-
spunkt i aktuelle samfunnsproblemer, gi retning til grunnforskningen, og
vitenskapens metoder kan styrke kvaliteten i anvendt forskning. På den annen
side er det åpenbare spesialiseringsgevinster forbundet med å rendyrke en
forskningsprofil; teoretiske forskere har ikke alltid de kvaliteter som er nødv-
endige for å forstå og besvare oppdragsgivers problemstillinger, mens en utre-
der som regel ikke finner det hensiktsmessig å trenge til helt bunns i prob-
lemene. Er det mulig å trekke en grense mellom hvilke forskningsaktiviteter
som bør drives innenfor universitetene, og hvilke som best kan drives andre
steder?
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Også kunnskapsoverføring omfatter en rekke svært ulike aktiviteter, fra
den vitenskapelige grunnutdannelse i doktorgradsundervisningen til den mer
populærvitenskapelige formidling i media. Også her synes det på den ene side
å være fordeler forbundet med å koble ulike aktiviteter, men også kostnader
som skyldes at spesialiseringsgevinstene ikke blir fullt utnyttet. Igjen må vi
derfor spørre hvor langt koblingsgevinstene rekker, hvilke ulemper som opp-
trer dersom man tilbyr et vidt spekter av undervisning og formidling, og hvor
grensen skal gå for de oppgaver universitetene bør pålegges og hvilke som
bør overlates til andre.

En tredje problemstilling gjelder forholdet mellom kunnskapsutvikling og
kunnskapsoverføring. På den ene side er det åpenbart en nær sammenheng
mellom visse typer av de to hovedgrupper aktiviteter. Doktorgradsundervis-
ningen forutsetter for eksempel et undervisningspersonale med vitenskapelig
kompetanse, mens oppdragsforskningen kan vinne på at forskeren har gode
kunnskaper om og evner til å formidle kompliserte problemstillinger i et språk
som kan forstås av legfolk. Men det kan også være et motsetningsforhold mel-
lom visse aktiviteter; en høy grad av vitenskapelig spesialisering kan bli en
barriere mot å undervise og formidle overfor grupper som mangler tilstrekke-
lige, faglige forkunnskaper, mens høyeregradsundervisningen nettopp forut-
setter en slik spesialisering.

En gjennomgang av de ulike aktivitetne og oppgavene som universitene
driver med, tyder blant annet på at stordriftsfordelene er beskjedne.
Samkoblingsfordelene mellom fag er trolig størst innenfor undervisning. Sam-
lokalisering av ulike undervisningstibud er en fordel for studenter som ønsker
å kombinere forskjellige fag i sin utdanning. De forskningsmessige
samkoblingsgevinstene mellom ulike fag er ikke like framtredende. Men på
hvert enkelt institutt er det forskningsmessige samkoblingsgevinstene av å ha
et faglig miljø av medarbeidere med spesialkompetanse som gjensidig
komplementerer hverandre.

Selv om det finnes samkoblingsgevinster og svake stordriftsfordeler er
disse produksjonsøkonomiske forholdene ikke betydelige nok til å diktere en
bestemt organisering og skalering av universitetenes virksomhet. Det er
heller ingen teknologiske grunner til at universitetene skulle bli like, noe som
er forenelig med det mangfold av universiteter en faktisk har rundt om i ver-
den. Hvordan universitene organiseres er i sterkere grad bestemt av motivas-
jons- og informasjonsmessige forhold.

2  Kan universitetene løse forskningens fellesgodeproblem?

Hva motiverer univeritetsforskere og universitetslærere? Motivene er sam-
mensatte. Privatøkonomiske motiver, ren pliktfølelse og ikke minst vitebe-
gjær eller faglig nysgjerrighet er viktige motivasjonskilder. I tillegg kommer
status og prestisje. Ønsket om status kan lede forskere til å yte en betydelig
forskningsinnsats for å forbedre sin faglige posisjon, selv om dette ikke gir
økonomiske fordeler. Kampen om faglig status og anerkjennelse kan derfor
være et billig, men effektivt motivasjonssystem. Hva som gir status og hvem
sine vurderinger som teller, kan variere. For mange forskere er vurderingene
i fagmiljøene lokalt og internasjonalt viktigst. For andre kan anerkjennelse fra
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media, politiske beslutningstagere eller andre, utenomfaglige miljøer være vel
så viktig.

På grunn av stor usikkerhet, er det vanskelig å belønne forskere i forhold
til verdien av det de skaper, der tiden mellom ide og utnyttelse kan være lang
og komplisert. I tillegg kommer at resultatene av forskning i en viss utstrekn-
ing dreier seg om kollektive goder. Forskningsresultater er kollektive goder i
den forstand at mange kan utnytte dem samtidig - kunnskap og innsikt forrin-
ges ikke ved bruk. Dessuten kan det være vanskelig å forhindre personer med
tilstrekkelig innsikt fra å utnytte kjente resultater. Kollektive goder kan derfor
bli underprodusert. Det lønner seg å forbruke andres produksjon, snarere enn
å yte noe selv. Patentbeskyttelse og hemmeligholdelse kan motvirke slik grat-
ispassasjeradferd.

Patentsystemet rommer imidlertid en motsetning mellom «statisk» og
«dynamisk» effektivitet. Hensynet til statisk effektivitet krever at forskningsre-
sultatene spres til alle som har nytte av dem. Spres resultatene til alle, er det
trolig ikke mange bedrifter som ville være villige til å betale for forskning som
blir tilgjengelig for konkurrentene. For at det skal bli mange nye innovasjoner
å spre i næringslivet, må spredningen i første omgang begrenses til dem som
er villige til å betale.

En annen løsning kan være å legge forskning til institusjoner som ikke er
direkte finansiert av de markedsmessige gevinster som forskningsresultatene
gir opphav til. Sosiale motivasjonsfaktorer kan også bidra til å løse forsknin-
gens fellesgodeproblem. Som nevnt kan sosiale belønninger gjennom status
og prestisje innebære en forfordeling av vinnerne av de vitenskapelige kap-
pløp, og således stimulere til innsats utover det som følger av de rene pri-
vatøkonomiske incitamenter.

«Vinneren-tar-alt» konkurranser i forskning likner på patentkappløp. I pat-
entkappløp er det den som kommer først med oppfinnelsen og skaffer seg pat-
entet som har vunnet. Konkurrentene får nesten ingenting. I forskningen
konkurrerer en ikke først og fremst om økonomiske belønninger, men om
anerkjennelse og status. Vinneren er den som først løser det forskningsmes-
sige problem og får resultatet publisert. Prioritetssystemet gir vinneren ret-
tigheter til forskningsresultatet som om det var hans private eiendom. En vik-
tig forskjell fra patenter er imidlertid at forskerne kan oppnå slik intellektuell
eiendomsrett uten å begrense andres tilgang til forskningsresultatene. Prior-
itetssystemet gir derfor forskeren rettigheter som ved patentbeskyttelse, men
uten at han eller hun må beskytte seg mot at andre bruker forskningsresul-
tatene.

Eiendomsretten respekteres blant annet ved at andre forskere i sine besle-
ktede arbeider siterer bidraget. Mens rettighetene ved patentbeskyttelse er
bedre sikret jo færre som bruker forskningsresultatene (dvs., uten å betale),
blir rettighetene i prioritetssystemet bedre sikret jo flere som benytter resul-
tatene. Med andre ord; andres bruk av forskningsresultater kan utvanne den
økonomiske belønning men forsterke den sosiale belønningen.

På noen områder kan den sosiale belønning gjennom prioritetssytemet
fungere bedre enn den finansielle belønning som et patentsystem kan gi. Det
gjelder spesielt i de tilfeller der forskningsresultater vanskelig lar seg paten-
tere (for eksempel fordi resultatene ikke er knyttet til noen konkret
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«oppfinnelse»), eller patentet vanskelig kan beskyttes. Men prioritetssystemet
er en sosial mekansime. Systemet krever at forskerne bryr seg om status, at
fagmiljøet gir sosiale belønninger for gode forskningsbidrag og at fagmiljøene
respekterer faglig prioritet.

Hver enkelt forskers innsats kan dessuten ha indirekte virkninger på kol-
legenes innsats. Når noen innenfor et forskningsmiljø først får til prestisjefylt
forskning, øker lett verdien av prestisje. Flere blir motivert til å prøve selv. En
god forsker produserer derfor ikke bare egne resultater, men bidrar også til å
skape et sosialt miljø som verdsetter forskning, noe som igjen bidrar til økt
arbeidsmotivasjon hos andre. Gjennomslag på ett område kan altså virke selv-
forsterkende; det er en motivasjonsmessig komplementaritet. Unge forskere
står ikke bare på skuldrene til de eldre når det gjelder kunnskap og innsikt.
Nye generasjoner arver også et miljø med sin egen sosiale verdsetting av for-
skningsbidrag. Når etterhvert flere og flere yter en betydelig forskn-
ingsinnsats, øker det sosiale presset for økt ytelse. Å være lavproduktiv i et
høyproduktivt miljø, er sosialt kostbart. Gruppepress er disiplinerende.

Universitetene er et godt eksempel på hvordan sosiale forhold i forskn-
ingsmiljøene er avgjørende for adferden til den enkelte. Sosial struktur og ver-
dinormer påvirker private motiver som så igjen bidrar enten til å opprettholde
eller å endre den sosiale struktur og verdinormene. Når det er overensstem-
melse mellom sosial og individuell adferd, er systemet i likevekt. Likevekten
mellom sosiale faktorer og individuell adferd som et slikt samspill konverg-
erer mot, kan imidlertid være skjør. Det kan dreie seg om en fin balanse som
lett endres når organisasjonen utsettes for endrede rammevilkår eller tilfel-
dige påvirkninger.

Forskere bryr seg om selvsignalisering og sosiale belønninger gjennom
anerkjennelse og prestisje, men ikke for enhver pris. I eksperimentell
økonomi og psykologi finner en at folk er villige til å forsake materiell velferd
for å oppnå ikke-materielle goder som sosial status og tilfredstillelse av egne
verdinormer. Men en finner også at effekten av slike sosiale motivasjoner er
sterkest når de materielle forsakelsene ikke er for store. Økt materiell beløn-
ning gjennom eksternfinansierte forskningsoppdrag kan lett svekke de sos-
iale belønningene. Små endringer i de eksterne rammevilkårer kan slik sett
utvanne sosiale motivsjonsordninger. Alternativkostnaden ved fri forskning
øker, og når kostnaden går opp, får en mindre av aktiviteten. Dette kan sette i
sving en nedadgående spiralbevegelse der svekket prestisje knyttet til grunn-
leggende forskning leder til mindre fri forskning, noe som igjen reduserer
prestisjen yttereligere, og så videre.

Sosiale belønninger i forskning og undervisning kan svekkes ved at lønna
blir for lav, konsulentoppdragene for innbringende eller den sosiale prestisjen
knyttet til forskning blir for lav. Særlig for den langsiktige rekruttering til for-
skningen spiller derfor lønn antageligvis en svært viktig rolle. For dem som
allerede er i yrket, kan imidlertid de sosiale motivasjonordninger være svært
viktige som sporer til hardt arbeid på grunnleggende forskningsproblemer. I
valget av styringsformer bør en derfor være klar over hvor skjøre disse sosiale
belønningssystemer kan være. Det kan ta lang tid å bygge opp miljøer der pos-
itive, sosiale incitamenter kan virke effektivt. Det behøver imidlertid ikke ta
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lang tid å undergrave slike positive - og billige - motivasjonsordninger gjen-
nom uheldige reformer.

3  Krever hensynet til effektivitet at grunnplanet på universitetene har 
større innflytelse og uavhengighet enn i andre virksomheter av tils-
varende størrelse?

Som et hypotetisk referansetilfelle er det nyttig å se for seg et universitet med
private eiere (med et ønske om størst mulig overskudd av driften) som tilbyr
høyere utdanning til private kjøpere. Hvordan ville et slikt universiteter ønske
å innrette virksomheten? Kort oppsummert ønsker et slikt universitet å mak-
simere differansen mellom inntekter og utgifter. Inntektene kan økes ved å
påvirke studentenes betalingsvilje. For å overbevise studentene om at univer-
sitetet kan tilby topp utdanning, er det profittmaksimerende universitet avhen-
gig av lærerkrefter som er anerkjent som gode i fagmiljøene, og som har doku-
mentert sine kvalifikasjoner gjennom internasjonalt anerkjent forskning. Det
neste problemet er å finne kostnadseffektive ansettelseskontrakter for disse
lærere, som kan bidra til å vedlikeholde universitetets kvalitetsrykte i marke-
det for høyere utdannelse. Universitetet kan utnytte sosiale og forskningsmes-
sige samkoblingsgevinster til egen fordel ved å tilby ansettelsesvilkår som
innebærer akademisk frihet innenfor et miljø med andre høyt kvalifiserte for-
skere.

Det er en viktig oppgave for et profittmaksimerende universitet å minima-
lisere risikoen for ukvalifisert undervisning. Det står derfor overfor et viktig
sorteringsproblem i form av å skille de gode fra de mindre gode univer-
sitetslærere. Universitetet kan som nevnt løse denne oppgave ved å tilby
muligheter for fri forskning. Men da må det påta seg den risiko som fri forskn-
ing innebærer. Når forskningen går ut på å prøve å finne svar på grunn-
leggende spørsmål som kanskje ingen har stilt, og som ingen har prøvd å
besvare tidligere, kan det være store sjanser for at enkeltprosjekter mislykkes.
I det lange løp vil imidlertid ryktet til universitetet avhenge av at tilstrekkelig
av forskningen lykkes. Universitetet må derfor organisere seg slik at det kan
absorbere risiko; det vil si, sette sammen en portefølje av forskningsaktiviteter
slik at den samlede risiko blir redusert. Det kan for det første skje ved at hvert
fagmiljø får en viss minimumsstørrelse (slik at sjansen for at alle prosjektene
mislykkes er liten), og for det andre ved at universitetet sprer sin virksomhet
på flere, ulike fag. Slik kan universitetene påta seg en stor risiko for at den
enkelte forskers anstrengelser skal mislykkes, og samtidig oppnå en lav risiko
for at studentene skal lære foreldede metoder og utsettes for vranglære.

Hvilken intern organisering av universitetet følger av profittmaksimering?
Et universitet som består av administrative generalister og utøvende spesialis-
ter, står overfor en avveining mellom koordinering og utnyttelse av spe-
sialkunnskap. Å bygge opp en hierarkisk styring der den formelle beslutning-
srett avviker fra den reelle innsikt, er imidlertid lite effektivt. Ledelsen på hvert
nivå blir avhengig av informasjon nedenfra, informasjon - om forskningsopp-
gaver og undervisningsopplegg - som ofte er vanskelig å kommunisere. Da
blir gevinstene ved å koordinere små. Kostnadene ved sentralisering i form av
blokkering av bedre ideer fra grunnplanet, kan derimot være store. Med andre
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ord: de essensielle innsatsfaktorene på et universitet er kunnskapskapitalen
på grunnplanet. De som kontrollerer denne innsatsfaktoren, bør av effektiv-
itetshensyn ha den reelle kontroll over de beslutninger som gjelder utnyttelse
av den, altså driftsbeslutningene. Et overskuddsorientert universitet vil fort
lære at desentralisering lønner seg i form av økt effektivitet og bedre utnyt-
telse av de essensielle innsatsfaktorer.

Det hypotetiske, profittmaksimerende universitet kan til forveksling ligne
på eksisterende prestisjeuniversiteter. Enten universitetene er private eller
statlige, enten studentene betaler høye studieavgifter eller ikke, og enten for-
skning er en pålagt universitetsoppgave eller ikke er det minst to fellestrekk:
(i) grunnleggende forskning og høyere utdanning er kombinert i samme insti-
tusjon der (ii) grunnplanet har mer makt og uavhengighet enn grunnplanet i
andre virksomheter av tilsvarende størrelse. Det er en profittmaksimerende
strategi for private prestisjeuniversiteter som operer i et uregulert marked for
høyere utdanning, å legge mest vekt på det som tilsynelatende gir minst
penger. Selv om det er undervisningen som gir inntektene, er universitetsfor-
skning viktig for å sikre seg kvalifiserte lærerkrefter. Ved ansettelser og for-
fremmelser legges hovedvekten på vitenskapelige kvalifikasjoner. De viten-
skapelige ansatte gis mulighet til å arbeide innenfor et profesjonelt forskn-
ingsmiljø med høy grad av akademisk frihet og selvbestemmelse. Retten til fri
forskning er en del av kompensasjonen til universitetslærere. Et privat univer-
sitet selger kvalitetsutdanning i markedet for høyere utdanning og leier ryktet
til de best kvalifiserte forskerne i markedet for universitetslærere.

Organisasjonsstrukturen avviker fra den en finner i de fleste virksomheter
av lignende størrelse. Universitetene har mindre hierarki og mer grunnplan-
skontroll. Grunnplanskontroll er spesielt viktig i ansettelses- og forfremmels-
essaker. Kollektivet av vitenskapelig ansatte har felles interesser i at nye
medarbeidere er dyktige. Dyktige medarbeidere har positive indirekte
virkninger for resten av kollektivet, mens mindre dyktige medarbeidere kan
trekke ned gjennomsnittsproduktivitet og status. Medlemmene av hver grun-
nenhet har en felles interesser i å lage gode ordninger for fagfellevurderinger.
Amerikanske prestisjeuniversiteter som Harvard, MIT og Stanford er private
institusjoner som trolig legger betydelig vekt på det finansielle resultat, men
som allikevel er verdensledende i forskningen innenfor flere fag.

Men krever ikke den høye grad av fag- og forskningsspesialisering som vi
har i dag, mer rendyrkede forskningsinstitusjoner uten undervisningsopp-
gaver? Vårt poeng er det motsatte. Nettopp fordi fagene er så kompliserte, og
fordi de stadig akkumulerer ny innsikt, er det viktig at de som underviser på
et nivå nær forskningsfronten, følger med gjennom egen forskning. Et slikt
synspunkt går altså i noen grad mot kritikken som hevder at universitetsun-
dervisningen er ineffektiv fordi de vitenskapelige ansatte er for interessert i
forskning. Uten egen forskning ville lett kvaliteten på universitetsundervisnin-
gen degenerere ved at lærerne ikke var oppdatert.

Undervisning og forskning kan være komplementære aktiviteter som
befrukter hverandre gjensidig. På flere områder ville trolig kvaliteten på hver
av aktivitetene blitt dårligere om en ikke også drev med den andre. Men siden
en i de fleste land finner vellykkede, spesialiserte forskningsinstitutter helt
løsrevet fra universitetssystemet, kan trolig forskningen klare seg uten under-
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visning. Undervisningen kan imidlertid ikke klare seg uten forskning - og sam-
menhengen er trolig sterkere jo høyere nivå det undervises på. Nødven-
digheten av å kombinere forskning og undervisning er mest åpenbar i for-
skerutdanningen.

Det er imidlertid lett å undervurdere betydningen av at også studenter
som ikke skal bli forskere, faktisk utgjør en vesentlig brukergruppe av forskn-
ing. Forskningsbasert undervisning er en viktig kanal for spredning og formi-
dling av forskningsresultater til kandidater som siden blir profesjonelle yrke-
sutøvere. Etterhvert som de uteksamineres, bidrar de til å gjøre ny innsikt
tilgjengelig i næringsliv og administrasjon. Så dersom forskning er viktig, er
det også viktig at høyere utdanning er forskningsbasert. Selv om høyere
utdanning var den viktigste oppgave for universitetene - noe som ikke nødven-
digvis er tilfelle - ville det allikevel være ineffektivt ikke å bruke forskere som
lærere.

Den viktigste kvalifikasjon til en universitetslærer er de faglige kunnskap-
ene. Å være en god fagperson, har imidlertid flere dimensjoner. Vedkom-
mende må forske i sitt fag, ha originale ideer, være metodemessig kompetent
og følge med på det som skjer på forskningsfronten. I tillegg må en god uni-
versitetslærer selvsagt evne å kommunisere innsikten til studentene, inspir-
ere unge tilhørere til å fordype seg i faget og til å arbeide med de vesentligste
problemene. Å redusere slike ferdigheter til pedagogiske teknikker, er en
undervurdering av den innsikt som trengs. I alle fall når det gjelder høyere-
gradsundervisning, kan ikke pedagogiske evner erstatte manglende
fagkunnskap. Det fins kanskje gode forskere som ikke er gode pedagoger,
men det fins ingen gode universitetslærere som ikke er gode forskere.

4  Fra forbrukerkooperativer til byråkratier?

Universitetene er ikke utviklet etter en sentral plan. Deres innbyrdes likheter
og ulikheter er et resultat av små justeringer innenfor mer eller mindre
selvstyrte enheter. De første universiteter på 1100-tallet - som for eksempel
universitetet i Bologna - var nærmest å regne for intellektuelle forbrukerkoop-
erativer. De var private selskaper utformet i tråd med interessene til
medlemmene, det vil si studentene. Rektor ble valgt av studentene og lærerne.
Men uavhengigheten hadde sin pris. Universitetene måtte være selvfinansi-
erte. Universitetslærerne krevde derfor inn studieavgifter fra studentene. For
å få en inntekt de kunne leve av, måtte universitetslærerne tilfredsstille stu-
dentenes krav og ønsker.

Etterhvert som fagene ble mer kompliserte kunne ikke kvalitetskontrollen
med høyere utdanning og forskning så lett foretas av andre enn fagfeller. De
første moderne universitetene som kunne tilby studentene både lavere og
høyere grad var da også lærerkontrollerte. Slike universiteter ble etablert i
Tyskland på 1800-tallet, mens Harvard fremdeles er college. Senere begynte
imidlertid amerikanske universiteter - og etterhvert også de fleste univer-
sitetene i andre land - å etterape den tyske modellen. Tyske universiteter
baserte seg på lærestolprinsippet, der professorene så å si hadde all makt. Pro-
fessorveldet er en form for inegalitært medarbeiderstyre, der noen utvalgte
produsenter kontrollerer og styrer aktiviteten. Fagfellevurderinger ved viten-
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skapelige ansettelser og forfremmelser stammer fra de tyske universitetene. I
dag er dette systemet for kvalitetskontroll nærmest universelt i høyere utdan-
ning og akademisk forskning. Private prestisjeuniversiteter benytter seg av
det i minst like høy grad som statlige universiteter.

Studentopprøret var begynnelsen til slutten på professorveldet i alle fall
ved norske universitet. Ambisjonen var å skape en mer demokratisk univer-
sitetsstruktur, og reformene innebar at ikke bare studenter, men også ikke-
vitenskapelige eller administrativt ansatte, fikk større makt i mange saker. Et
godt fungerende deltagerdemokrati krever imidlertid et aktivt og langsiktig
engasjement fra alle parter. Det var kanskje ikke å forvente at studentene
skulle kunne bli en virkelig maktfaktor i universitetslivet - til det er deres
deltakelse for kortvarig og deres interesser for kortsiktige. Resultatet ble i alle
fall at universitetsadministrasjonen mer enn andre gradvis har økt sin makt og
innflytelse. Denne tendensen er forsterket ved at styringsreformene forutsatte
en utbygging av det administrative apparat, for å håndtere informasjonsstrøm-
men mellom deltagerne i universitetsdemokratiet. Den gradvise overføring av
makt til administrasjonen gjør at norske universiteter etterhvert har fått flere
felles trekk med byråkratiske organisasjoner. Reformer i universitetssektoren
må ta sikte på å gi makten tilbake til instituttene.

5  Hvor blir det av mangfoldet?

Selv om enkelte sider av virksomheten ved de institusjoner som skal drive for-
skningsbasert utdanning må organiseres på en bestemt måte, er det ikke nød-
vendig å legge den samme mal til grunn for alle typer høyere utdanning. Det
er flere grunner for å tillate en stor grad av mangfold i høyere utdanning og
forskning. På den ene side kan det for den enkelte institusjon være vesentlige
fordeler forbundet med å rendyrke en bestemt organisatorisk eller faglig pro-
fil, mens ulike institusjoner kan utfylle hverandre slik at tilbudet sett under ett
blir tilfredsstillende. På den annen side er mangfold en forutsetning for å utny-
tte institusjonelle spesialiseringsgevinster; det er bare dersom de øvrige insti-
tusjoner kan dekke de andre behovene at en bestemt institusjon kan tillates å
konsentrere seg om å fylle en bestemt nisje. Dessuten kan institusjonell eks-
perimentering bidra til at det utvikles nye og bedre organisasjonsformer. Slik
eksperimentering er risikofylt, men risikoen er begrenset dersom institus-
jonene opptrer uavhengig av hverandre - det ville være hasard dersom endrin-
gene omfattet alle.

Et ønske om mangfold strider mot den utvikling vi har hatt innenfor høy-
ere utdanning i de senere år. I stedet for mangfold har vi fått større likhet mel-
lom institusjonene. Høyskolene ønsker å tilby utdanning på alle nivåer inklu-
siv doktorgrad, og mange aspirerer til å bli universitet. Universitene har på sin
side i noen grad dreid seg i retning av mer programmert undervisning, med
større innslag av korte kurs, hyppige eksamener og obligatorisk undervisn-
ing. I noen fag prøver en å standardisere undervisning og pensum mellom
institusjoner.

Når så store deler av de utdanningsøkende kanaliseres til universitetene
som i dag, må en vente at utdanningen dreies i retning av profesjonsorientert
fagkunnskap. Den type utdanning universitetene tradisjonelt har tilbudt, er fra
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flere hold blitt kritisert for å mangle relevans, blant annet fra næringslivet. Den
selvstendige arbeidsform som har karakterisert universitetsstudiene, opp-
fattes også som vanskelig og fremmed av mange studenter. Universitetene er
derfor i et krysspress - fra studenter på den ene side og arbeidsgivere på den
annen - for å legge om utdanningen. Fortsetter trenden i retning av mas-
seutdanning, kan undervisningen lett dreies ytterligere mot mer typiske pro-
fesjonsstudier. Sålenge universitene skal gi utdanning til majoriteten av dem
som søker høyere utdanning, passer trolig ikke den tradisjonelle universitet-
sutdanning som mal for alle fag. En kan da stå overfor et valg mellom kvantitet
og kvalitet. Skal universitetenes særpreg overleve, kan deres omfang kanskje
ikke være så stort som i dag.

En begrensning i universitetenes ansvar for høyere utdanning kan skje på
flere måter. En mulighet er å redusere opptaket til de enkelte studiene. Alter-
nativt kan en endre på studietilbudet. I noen land har universitetene et
hovedansvar for utdanning på høyere grads nivå, mens store deler av lavere
grads utdanningen foregår ved andre institusjoner. En slik arbeidsdeling har
vi delvis i her hjemme også - men den er som sagt iferd med å bli mindre tyde-
lig. Et mer radikalt skritt ville være å legge mer av utdanningen på lavere grad
til egne institusjoner og i sterkere grad rendyrke høyeregradsundervisning og
grunnleggende forskning ved universitetene.

6  Bør forskningen styres?

Når det gjelder den mest grunnleggende forskning, er det spørsmål om det gir
særlig mening å forsøke å styre etter resultatbaserte kriterier som lønnsom-
het og avkastning. For det første er virksomheten beheftet med fundamental
usikkerhet. Når man beveger seg i ytterkant av kunnskapen, er det vanskelig
å vite om, hvor og når nye fremskritt kan gjøres. For den som selv ikke er
ekspert på feltet, er det i realiteten umulig å gjøre velbegrunnede valg om hvor
man har størst sjanse for å lykkes.

I grunnforskning - der hensikten er å utvikle allmenn, teoretisk innsikt - er
det dessuten vanskelig å anslå avkastningen på forskningsinnsatsen, ikke
bare fordi det er usikkert hvorvidt innsatsen gir resultater, men også fordi det
er vanskelig å forutse hvilke anvendelser eventuelle resultater kan komme til
å få. Først når resultatene er grundig vurdert gjennom videre forskning, blir
det mulig å anslå deres betydning på en noenlunde meningsfull måte. Det er
ikke uvanlig at et forskningsmessig gjennombrudd som får stor oppmerksom-
het når de skjer, senere viser seg ikke å være særlig nyttig. Men det hender
også at nye resultater lenge kan forbli upåaktet før man blir klar over deres
videre betydning.

At det er vanskelig å styre, er naturligvis ikke et tilstrekkelig argument for
at man skal la vær - dårlig styring kan være bedre enn ingen styring. Man kom-
mer imidlertid ikke utenom at styring av grunnforskning må baseres på fag-
miljøenes egne vurderinger. Dersom man overprøver den faglige innsikt, kan
man lett komme iskade for å øde ressurser eller komme i konflikt med
kravene til vitenskapelighet. Skal man overhodet drive den mest grunn-
leggende form for forskning, er det derfor neppe noe egentlig alternativ til aka-
demiske frihet.
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Hvorfor da drive grunnforskning, når avkastningen er så usikker? Selv om
det finnes eksempler på at nordmenn har gitt fundamentale bidrag til forsknin-
gen, går verden ufortrødent fremover nokså uavhengig av vår innsats. Og uan-
sett er det alltid områder der vi ikke kan bidra. Hvorfor da ikke spare pengene
og reise som gratispassasjerer på den kunnskapsutviklingen som skjer ellers
i verden?

Selv om forskningsinnsatsen først og fremst settes inn mot anvendte prob-
lemstillinger, må man ha kjennskap til grunnleggende metoder. Grunnforskn-
ingsmiljøene danner kompetansebaser for de mer anvendte miljøer. Som lær-
ere, konsulenter, samarbeidspartnere og deltagere i evaluerings- og bedøm-
melseskomiteer formidler grunnforskere kompetanse til resten av fagmiljøet.
For å kunne følge med på forskningsfronten, må man være der. Ny kunnskap
utvikles gradvis, som summen av mange, små fremskritt vunnet i ulike miljøer
og rapportert i forskjellige publikasjoner. Etterhvert ville disse fragmenter bli
samlet, systematisert og satt i sammenheng. Da finner kunnskapen sin vei til
lærebøker og den mer populære litteraturen. Denne prosessen kan imidlertid
ta lang tid. Dersom man skal holde seg løpende orientert, må man selv være
istand til å se helheten i den fragmenterte kunnskapsutvikling. Det er bare
gjennom aktiv deltagelse at man selv kan forstå og formidle ny innsikt i samme
takt som den etableres.

Argumentet om grunnforskningsmiljøene som faglige kompetansesentre
for andre forsknings- og utdanningsmiljøer gir et holdepunkt for å vurdere
hvilken innsats det er behov for i denne type forskning. På områder der de
hjemlige, anvendte forskningsmiljøer kan demonstrere et behov for tilgang til
grunnleggende kompetanse - og der denne ikke er tilgjengelig på annet vis -
er det et argument for at vi selv driver grunnleggende forskning. Skal grunn-
forskning ha noen hensikt, må den imidlertid være vitenskapelig på høyden. I
de aller fleste disipliner er dette krav ensbetydende med at forskningen holder
mål internasjonalt. Et minstekrav til et grunnforskningsmiljø er derfor at det
bidrar til den internasjonale forskning gjennom aktiv deltagelse. Det privi-
legium å kunne bestemme retningen selv, må betales med en akseptabel frem-
drift.

Forskningsadministrasjon og utvikling av såkalt strategisk forskningspoli-
tikk er virksomheter i vekst. En effektiv organisasjonsstruktur ved univer-
sitetene krever imidlertid en høy grad av desentralisering der den avgjørende
styringen av utdanning og forskning ikke kan ligge på et høyere nivå enn det
enkelte institutt. To spørsmål melder seg i den sammenheng: Hvilken rolle
spiller demokratisk valgte styringsorganer? Er universitetsadministrasjonen
innrettet i tråd med kravene til en effektiv ressursutnyttelse på universitetene?

Argumentene våre for en effektiv intern organisering av universitetene
peker på behovet for desentralisering og grunnplansinnflytelse, der anset-
telser av universitetslærere skjer på grunnlag av faglig merittering gjennom
fagfellebedømmelser. Hvorvidt ledelsen lokalt (og sentralt) skal være valgt
eller ikke, kan ikke så lett avledes av våre argumenter. De viser først og fremst
at den lokale ledelse må ha grunnleggende kunnskap om forskning og under-
visning og forstå hvordan slik virksomhet drives. En valgt leder fra de viten-
skapelige ansatte kan lett fylle det kravet. I tillegg har selvsagt en valgt ledelse
mer legitimitet enn en leder rekruttert utenfra. Valgte ledere innebærer at
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ledelsen blir ansvarlige overfor majoriteten av medlemmene som har valgt
dem. Endelig fungerer demokrati på arbeidsplassen best og har lavest beslut-
ningskostnader når medlemmene utfører nokså likeartede arbeidsoppgaver
(homogen arbeidskraft), noe som til en viss grad er tilfellet på de enkelte insti-
tutter.

Demokrati kan innebære kostbar tidsbruk. Slike innvendinger mot valgte
universitetsorganer går imidlertid mer på styringsorganenes størrelse enn på
prinsippet om valgte representanter.

Det er også et spørsmål om hva alternativet til en valgt ledelse innebærer.
Tiltagende byråkratisering truer effektiviteten ved norske universiteter.
Spørsmålet i denne sammenheng er om en ledelsesstruktur med utpekte led-
ere krever mer administrasjon. I så tilfelle kan den lett kunne komme til å for-
sterke byråkratiseringstendensene på universitetene.

7  Hvilke stillingsstruktur og forfremmelsessystem motiverer forskere 
og universitetslærerer til innsats?

Dette er et mye diskutert problem, særlig etter omleggingen av forfremmels-
essystemet ved norske universiteter. Noen viktige sider ved dette problemom-
råde kan analyseres som en konkurranse om priser (belønninger, stillinger
osv.). Det generelle problem består i å organisere konkurransen på en slik
måte at deltagerne yter sitt beste. Vi forutsetter at deltagerne konkurrerer om
hvem som har de beste kvalifikasjoner etter anerkjente kriterier.

Sjansene for å vinne er avhengige av både innsats og talent, som begge
kan variere mellom deltagerne. Sjansene for å vinne for gitt talent, blir større
jo større innsats en deltager yter. Men vi er ikke bare interessert i hvem som
vinner. Konkurransen gir incitamenter til arbeidsinnsats, og vi er først og
fremst interessert i hvordan deltagernes ytelser stimuleres av konkurransen.
Tankegangen er at universitetet og samfunnet er interessert i at deltagerne
yter sitt beste, mens hver deltager først og fremst er interessert i å vinne. I
første omgang ser vi på tilfeller der hver deltager bare kan vinne én pris.

La antall priser og deres verdi være vilkårlig bestemt, men kjent for alle
som deltar. Uavhengig av prisenes struktur har deltagere med størst talent
størst sjanse for å vinne når hver deltager opptrer rasjonelt. Riktignok er det
incitamenter i systemet til at deltagere med mindre talent kan yte høyere
innsats enn deltagere med større talent, men selv om innsats i noen grad kan
kompensere for talent, oppheves ikke ulempen med et lite talent. Den type
konkurranser som vi har skissert ovenfor, kan altså organiseres på forskjellige
måter og allikevel sortere deltagerne i samme rekkefølge. Incitamentene til
arbeidsinnsats avhenger imidlertid av hvordan konkurransen organiseres og
prisene fordeles.

Hvilket antall priser motiverer deltagerne til størst arbeidsinnsats? For å
kunne sammenligne, må vi anta at den samlede verdi av prisene som er til
fordeling, er gitt -eller, med andre ord, at vi har et bestemt budsjett å fordele
på alle prisene som skal deles ut. Spørsmålet er da om en skal ha (a) få, men
store, priser med liten sjanse for å vinne hver av dem; eller (b) mange små
priser med en tilhørende større sjanse for å vinne.
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Få, store priser stimulerer først og fremst innsatsen til dem med størst tal-
ent. Konkurransen blir hardere når prisene blir færre, og de talentfulle må øke
innsatsen for å gjøre det beste ut av situasjonen. Deltagere med mindre talent
kan imidlertid lett ledes til å yte mindre innsats ettersom de innser at uansett
hvor hardt de arbeider, blir sjansene for å vinne små sålenge det er få priser å
konkurrere om. En overgang til en ordning med mange små priser, innebærer
først og fremst at de med minst talent øker sin innsats. Høy innsats kan i større
grad kompensere for lavt talent når antall priser går opp. De med stort talent
kan derimot ledes til lavere innsats, dersom de innser at sjansene for å vinne
en av de mange prisene, er betydelig sålenge talentet er stort nok.

Det er ikke opplagt hva som er best for universitet og samfunnet av (a) og
(b). Det avhenger av hvem sin innsats en syns det er viktigst å stimulere. Det
er imidlertid avgjørende å være klar over hva avveiningen består i når en skal
velge mellom forskjellige motivasjonsordninger. Dersom det er viktig å
stimulere innsatsen jevnt over, og dersom en ikke tror det er mye å hente på
en ytterligere stimulering av de bestes innsats, bør en velge mange og små
priser. Dersom en tror at det er mest å hente på å stimulere de beste, bør en
derimot velge få, men store priser.

Resonnementene over er relevante for diskusjonen av stillingsstrukturen
ved norske universiteter. Som kjent kan universitetslærere nå bli professorer
dersom de finnes kvalifiserte. Forfremmelse kan skje etter søknad der søker-
ens kompetanse må være over et gitt meriteringsnivå som i prinsippet er
uavhengig av antall søkere. Det tidligere systemet var basert på et gitt antall
professorater. En kunne bare søke et professorat dersom det var et ledig. Ved
besettelse av ledige professorater skulle bedømmelseskomiteen finne den
beste blant de kvalifiserte søkerne.

Innføringen av den nye forfremmelsesordningen kan i noen grad vurderes
som en overgang fra få og store priser (a) til mange og små priser (b). En
trenger imidlertid ikke å velge en ordning der alle priser er like store - en kan
ha noen mindre priser og noen store. Tankegangen kan være at en ønsker
noen mindre priser som yngre deltagere kan konkurrere om inntil de er kval-
ifiserte for å delta effektivt i konkurransen om de store og gjeveste prisene.
Dersom deltagerne er tilstrekkelig utålmodige, slik at de ikke motiveres
sterkt nok av belønninger som ligger langt frem i tid, kan innsatsen gjen-
nomgående bli høyere når prisene splittes opp på små og store belønninger.
En står her overfor en avveining mellom type (a) og (b) effekter sålenge den
samlede verdi av prisene er gitt. Å innføre noen mindre priser, går budsjett-
messig på bekostning av verdien av de store prisene. En oppsplitting av
prisene i noen små og noen store, kan allikevel ha positive motivasjonseffekter
når deltagerne ønsker en kortere tidsavstand mellom innsats og belønning.
Spesielt blir motivasjonen positiv for dem med størst talent dersom konkur-
ransen om de mindre prisene er begrenset til yngre deltagere.

Diskusjonen i forrige avsnitt har betydning for den optimale stillingsstruk-
tur ved universitetene. Hvor mange steg skal det være på karrierestigen? Still-
ingen «dosent» eksisterer som kjent ikke lenger ved norske universiteter.
Som en konsekvens har antallet trinn i karrierestigen blitt redusert. En gjenin-
nføring av en høyere mellomstilling (som dosent) kan stimulere til økt innsats
blant utålmodige, men talentfulle yngre universitetslærere.
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Til nå har vi holdt oss til tilfellet der stillingsbudsjettet er gitt. Dersom bud-
sjettet kan økes, blir avveiningene vi har redegjort for, selvsagt mindre skarpe.
Men selv med et gitt budsjett er det mulig å innføre nye motivasjonsordninger.
Som nevnt er universitetslærere, som de fleste andre, motivert av status og
ære. Et system med priser som består av ærefulle «medaljer», kan derfor være
et billig system som leder til økt konkurranse og innsats. Enkelte land har hatt
systemer med mønsterarbeidere og andre former for moralske stimuli som i
det minste var ment å ha denne effekt. Stakanov-bevegelsen i Sovjet Unionen
er et eksempel, som også viser at slike belønninger i noen sammenhenger kan
bli en sosial straff sålenge de som tildeler prisene ikke har den nødvendige
legitimitet.

Ved valg av motivasjonsordinger og forfremmelsesmuligheter må en ha
klart for seg hva det viktigste problemet er. Dersom problemet er at innsatsen
til dem som allerede er i systemet, ikke er høy nok, bør en velge et godt for-
fremmelsessystem. Dersom problemet ligger i å rekruttere de beste talentene
til universitetsstillinger, bør en tenke på den totale belønning som hele univer-
sitetskarrieren kan gi. For å stimulere rekrutteringen, kan det være kortsiktig
bare å øke lønnsnivået til rekruttene. Slike tiltak virker lite motiverende der-
som det er lett å gjennomskue at de som rekrutteres kommer til å sakke etter
relativt sett lenger oppe på universitetets karrierestige.

Dersom en ønsker å stimulere undervisning og veiledning, må en finne
belønningsordninger som premierer godt læringsmiljø, nye undervisningsop-
plegg, veiledning av gode dr. grader osv. Det er imidlertid lite effektivt å
forsøke å stimulere all aktivitet samtidig.
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Vedlegg 17 

Sammendrag av rapport fra undersøkelsen «Studiekva-
litet i praksis»

Fagområdet for universitetspedagogikk
Gunnar Handal og Kirsten Hofgaard Lycke

Sekretariatet for  Utvalget for høyere utdanning inngikk våren 1999 avtale med
Fagområdet for universitetspedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Uni-
versitetet i Oslo, om å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse av situas-
jonen innen norsk offentlig høyere utdanning når det gjaldt  studiekvalitet. 656

Det er ikke tidligere foretatt noen systematisk oppfølging av hva som har
skjedd ved lærestedene som følge av innstillingen fra Studiekvalitetsutvalget
(1990), bortsett fra en rundspørring Norgesnettrådet gjennomførte høsten
1999, og som ikke er publisert. En vet derfor lite om situasjonen på dette områ-
det av høyere utdanning.

Vår undersøkelse ble gjennomført i perioden 9.4. - 28.5.99. Fullstendig rap-
port fra undersøkelsen, med et omfattende vedlegg, ble sendt Utvalget for
høyere utdanning i slutten av august samme år. Nedenstående rapport er en
sammenfatning av denne.

Undersøkelsen «Studiekvalitet i praksis» er en empirisk studie av hva
offentlige institusjoner i høyere utdanning omtaler som tiltak til utvikling av,
hvilke tiltak som blir gjennomført i praksis og hvordan en vurderer forhold
som er viktige for, bidrar til eller hindrer studiekvalitetsarbeidet ved disse
institusjonene.

Undersøkelsen er en spørreskjema-undersøkelse der det ble innhentet
informasjon fra  alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner i landet. I alt utg-
jorde dette 36 respondenter: 4 universiteter, 6 vitenskapelige høgskoler og 26
statlige høgskoler. Informasjonen som ble samlet inn gjelder  institusjonene
som helhet og tar ikke sikte på å beskrive forskjeller mellom fakulteter/
avdelinger innenfor disse. Opplysningene ble gitt som skriftlige svar på de
spørsmålene som ble stilt, supplert med vedlegg av allerede eksisterende
planer, rapporter og lignende.

Den fullstendige rapporten med vedlegg ble sendt alle institusjonene i
desember 1999 med anmodning om å gi tilbakemelding dersom det ble oppd-
aget at det forelå feil i fremstillingen. Det er ikke kommet inn slike merknader.

Dette sammendraget av rapporten vil innledningsvis fram noen hoved-
punkter fra Studiekvalitetsutvalgets innstilling. Deretter presenterer og vur-
derer vi hva som har skjedd på  nasjonalt nivå i perioden 1990-99 basert på
offentlige dokumenter. I neste del presenteres et sammendrag av resultatene
av undersøkelsen. De gir et bilde av hva som har skjedd på  institusjonsnivå på
dette feltet i de senere år. Til slutt drøfter vi disse resultatene og vurderer
hvordan man kan bidra til en positiv utvikling av studiekvalitetsarbeidet i høy-
ere utdanning.

656.Professor Gunnar Handal og førsteamanuensis Kirsten Hofga ard Lycke ved Fagområdet 
for universitetspedagogikk har hatt ansvar for dette oppdraget og cand polit Ida K. R. 
Hatlevik har vært engasjert som assistent i arbeidet med prosjektet.
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1  Bakgrunn

Studiekvalitetsutvalget, ble oppnevnt av Kultur- og vitenskapsdepartementet
12. oktober 1989 og leverte sin innstilling 1. juli 1990 - altså for snart 10 år
siden.

Utvalget la et  kulturperspektiv til grunn for sitt hovedsyn på utvikling av
studiekvalitet. Studietilbud og undervisning er  fremtredelsesformer av kul-
turen(e) i høyere utdanning. Det er vanskelig å endre på fremtredelses-
formene uten samtidig å endre på kulturens kunnskaper, verdier, normer,
forståelsesmåter og myter. Det er også vanskelig å få effekt av slike endringer
uten at også materielle og strukturelle forhold endres. Utvalget uttrykte det
selv slik:

«Utvalget mener at arbeidet med kulturutvikling innen høyere utdan-
ning - med sikte på økt studiekvalitet - må foregå nettopp som en diale-
ktisk vekselvirkning mellom endring av strukturer og endring av
kulturen.» (s 74)

Den  kulturelle delen av endringsarbeidet ville, etter utvalgets mening, ves-
entlig dreie seg om endringer i institusjonenes og aktørenes holdning til og
kompetanse for å løse utdanningsoppgavene. Pedagogisk kvalifisering av lær-
erne var et hovedpunkt i mandatet, og slik kvalifisering ble også foreslått som
en av hovedoppgavene i arbeidet med en slik «kulturutvikling».

Når det gjelder den  strukturelle delen av, innførte utvalget begrepet «en
infrastruktur for kompetanseutvikling og kulturendring»og hevdet at oppbyg-
ging av en slik infrastruktur var «en nødvendig forutsetning for at de øvrige
tiltakene skal kunne realiseres ...» (s 111-12). Med «infrastruktur» viste utval-
get til at

«... (det) dreier seg om institusjonelle rammer for oppbygging og bruk
av universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse, om regelverk,
om former for planlegging eller om personalpolitiske tiltak mv. Infras-
trukturen er tenkt som et nødvendig rammeverk som gjør andre tiltak
mulige og fruktbare.» (s 113)

Utvalget foreslo en serie tiltak som skulle styrke kultur og infrastruktur på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Viktige eksempler på slike tiltak på ulike
nivåer er:

På lokalt nivå:
– etablering av lokale universitets- og høgskolepedagogiske enheter, even-

tuelt i samarbeid mellom flere høgskoler innen samme region.
– utvikling av handlingsplaner for studiekvalitet ved lærestedene.
– forankring av utviklingsarbeid i en ledelse som forstår betydningen, vil

utviklingen og realiserer tiltakene.
– oppbygging av tiltak for personalutvikling - spesielt mht. de pedagogiske

kvalifikasjonene - som ledd i en egen plan for personalutvikling.
– et tilhørende belønningssystem som gjør pedagogisk kvalifisering av

arbeid med studiekvalitet til tydelige elementer som ligger til grunn for
opprykk og annen belønning.

På nasjonalt nivå:
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– etablering av et nasjonalt senter for universitets- og høgskolepedagogiske
forskning, utvikling og kompetanseoppbygging.

Studiekvalitetsutvalget etablerte begrepet «studiekvalitet» som «dagligspråk-
term» innen høyere utdanning. I utvalgets innstilling ble det foreslått en rekke
tiltak som tok sikte på å utvikle studiekvaliteten innen høyere utdanning. Ter-
men ble raskt tatt i bruk og inkludert i institusjonenes retorikk - og til dels også
i deres praksis.

2  Utvikling og tiltak på nasjonalt nivå (1990-99)

Ut fra Studiekvalitetsutvalgets egen vektlegging, kan det være rimelig å starte
med den nasjonale » infrastrukturen». Det kan slås fast at det ikke er opprettet
noe nasjonalt senter for universitets- og høgskolepedagogikk.  St.meld. nr. 40,
1990/91 Om høgre utdanning, nevner ikke denne tanken med et ord. Det er
bemerkelsesverdig at hovedkonklusjonen fra et statlig oppnevnt utvalg i det
hele tatt ikke nevnes i stortingsmeldingen. Derimot omtales enkelte
sekundære forslag fra innstillingen. Den nasjonale kunnskaps- og kompetan-
seutvikling som utvalget insisterte på var nødvendig, er dermed blitt overlatt
til enkeltpersoner og lokale fagmiljøer.

Universitetsrådets » Kontakt- og informasjonsutvalg for universitetspeda-
gogikk» (KIUP) tok i 1996 initiativ til - og Universitetsrådet oppnevnte - en
arbeidsgruppe med medlemmer på tvers av Universitetsrådet (UR) og høg-
skolerådet (HR). Mandatet omfattet både utredning av et felles utvalg for uni-
versitets- og høgskolepedagogikk under begge råd og av andre muligheter for
styrking av dette feltet. Innstillingen ble lagt frem i november 1996. Den anbe-
falte etablering av
– et Fellesutvalg for universitets- og høgskolepedagogikk under UR og HR
– et Norgesnett for universitets- og høgskolepedagogikk
– et 5-årig Program for kunnskaps- og kompetanseutvikling i universitets-

og høgskolepedagogikk (med en ressursramme på 3 millioner per år og
med fordeling av utgiftene mellom Kirke- undervisnings og forskningsde-
partementet, Norges forskningsråd og lærestedene).

Ingen av disse forslagene ble realisert. Etter opprettelsen av  Norgesnettrådet
ble spørsmålet om et slikt organ for universitets- og høgskolepedagogikk
oversendt Norgesnettrådet som fant at dette feltet lå utenfor dets mandat. For
tiden har verken UR eller HR noe rådgivende organ for universitets- og høg-
skolepedagogikk.

Norgesnettrådet foretok høsten 1998 en informasjonsinnhenting fra
lærestedene der de ble oppfordret til å beskrive sine  kvalitetssikringsordninger
og sitt  kvalitetsarbeid. En sammenfatning av de svar som kom inn foreligger i
et saksdokument (Evaluering og kvalitetssikring - prinsipper og system) til et
møte i Norgesnettrådet i februar 1999. Dette har - som tittelen indikerer -
hovedvekt på  evalueringsperspektivet og kvalitets sikring og sier lite om hvor-
dan kvalitets utvikling skal foregå. Norgesnettrådet har senere opprettet en
arbeidsgruppe som i november 1999 la frem sin innstilling «Basert på det
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fremste ...? Om evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av norsk
høgre utdanning».

Et av de prioriterte tiltakene til Studiekvalitetsutvalget var arbeidet med
lærernes universitets-/høgskolepedagogiske kvalifisering. Utvalget understreket
at dette arbeidet måtte utbygges videre. Regler med krav til pedagogisk
basiskompetanse var anbefalt av Universitetsrådet og iverksatt ved de aller
fleste universiteter og vitenskapelig høgskoler før utvalget begynte sitt arbeid.
Utvalget anbefalte at reglene ble gjennomført også i den øvrige høgskolesek-
toren, og at det ble opprettet en nasjonal og lokale enheter som fikk et særlig
ansvar for å drive dette arbeidet. Belønningsordninger (opprykk etc) måtte
justeres slik at undervisningssiden av lærernes kompetanse ble verdsatt.

Departementets  Rundskriv F-14-95(1.2.95) om «Felles stillingsstruktur
for undervisnings- og forskningsstillinger ved universiteter og høgskoler»,
stiller imidlertid  ikke krav om pedagogisk utdanning for å bli tilsatt i noen av
de sju stillingskategoriene som er omtalt i rundskrivet, bortsett fra i kate-
gorien «høgskolelærer/øvingslærer». Ellers er det tilstrekkelig med «erfaring
fra undervisning/veiledning på lavere og/eller høgere nivå». Dette på tross av
at Universitetsrådet hadde gjort Departementet spesielt oppmerksom på det
uheldige i dette under forhåndsbehandlingen av denne saken.

Rundskrivet synes å stå i motsetning til det som sies i St.meld. nr. 40 om
utdanning av lærerne i universiteter og høgskoler: «De nye reglene om vur-
dering av pedagogisk kompetanse som Det norske universitetsråd vedtok i
1988, trenger bedre oppfølging i praksis» (s 138), og «Definisjonen av faglig
kompetanse bør utvides slik at pedagogiske kvalifikasjoner får større vekt.» (s
151)

Når det gjelder  evaluering, har Departementet initiert flere tiltak. Over en
fem-årsperiode (1992-96) gjennomførte  NAVFs utredningsinstitutt (senere
NIFU) en serie omfattende eksterne evalueringer av studieprogrammene i
fem fag ved alle læresteder i landet, på oppdrag fra KUF. Rapportene viser at
det er først og fremst de evaluerte fagmiljøene som har hatt utbytte av evalu-
eringene. Noen såkalt «smitteeffekt» på andre fagmiljøer er det derimot ikke
mulig å etterspore. De som har hatt ansvaret for evalueringen etterlyser en
intern «infrastruktur» som kunne bidra til en spredning av erfaringene.

KUF har også villet sikre systematisk bruk av  studentevaluering av under-
visning ved lærestedene. En arbeidsgruppe ble opprettet for å lage «en felles
evalueringsmal til bruk i all høyere utdanning». Arbeidsgruppens forslag gir
rom for den heterogenitet som er i dette feltet. Krav om etablering av slik eval-
uering ved alle læresteder ble sendt i brev fra KUF 22.3.94.

Endelig bør det nevnes at KUF siden 1995 har delt ut en årlig  pris for godt
evalueringsopplegg ved lærestedene.

Sammenfatningsvis er det rimelig å konkludere med at Staten i liten grad
har fulgt opp Studiekvalitetsutvalgets tilrådinger. Departementets standpunkt
fremgår av følgende setning i St.meld. nr. 40: «Sikring av kvalitet i utdanning
bør etter departementets oppfatning primært være institusjonenes eget ans-
var.» (s 101)

Det konkrete arbeidet med utvikling av studiekvalitet må uten tvil skje der
studier og undervisning foregår. Det er likevel uheldig at Departementet har
frasagt seg ansvar for å etablere en del av den «infrastruktur» som er nødven-
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dig for at institusjonene på en hensiktsmessig måte skal kunne realisere sin
del av dette ansvaret. Departementet har begrenset sin interesse til evaluer-
ing, der det til gjengjeld er satset store ressurser.

3  Resultater fra undersøkelsen på institusjonsnivå

Samlet viser undersøkelsen at  studiekvalitetsbegrepet har fått gjennomslag ved
offentlige institusjoner for høyere utdanning. Samtlige institusjoner har noe å
berette om sitt arbeid med studiekvalitet. Begrepet utløser helt klart assosias-
joner til virksomhet og tiltak som institusjonen forbinder med dette begrepet.
Det er blitt en samlebetegnelse på en rekke tiltak som institusjonene vurderer
som viktige for at de skal bli  bedre steder for å lære og å være for studentene.Det
nye, i forhold til tidligere, er at dette i dag kan innlemmes under termen
«arbeid med utvikling av studiekvalitet» som det er et institusjonelt rom for,
en felles etterspørsel etter og en viss økt synlighet av og noe høyere status
knyttet til.

I det følgende gjør vi en sammenfatning av svarene fra lærestedene under
tre hovedtemaer. Deretter drøfter vi kritiske forhold som denne under-
søkelsen viser når det gjelder arbeidet med studiekvalitet i norsk høyere
utdanning. Vi presenterer også noen forslag for det videre arbeidet på dette
feltet.

3.1  Strategi og ansvar for studiekvalitetsutvikling.

Av de 35 institusjonene som inngikk i undersøkelsen, har hele 32 en strategisk
plan/handlingsplan for studiekvalitet, enten som eget dokument eller som en
egen del av institusjonens samlete strategiplan. Studiekvalitetsutvalgets
forslag om at institusjonene skulle utarbeide slike planer, har følgelig hatt
gjennomslag. Riktignok viser svarene at slike planer først er vedtatt i de
senere år ved mange av lærestedene, og at det derfor har tatt lang tid for å få
et slikt gjennomslag. Dette er i seg selv et interessant resultat. Det kan tolkes
slik at det ved mange institusjoner har tatt tid å komme dit at studiekvalitet er
blitt en eksplisitt del av institusjonens strategiske tenkning. Det kan imidlertid
også tolkes slik at institusjonene har brukt tid på selv å komme frem til profiler
for arbeidet som passer til deres situasjon og behov. I den grad dette er riktig,
innebærer det at det også ligger vilje til handling bak disse planene. Mange av
de planene som foreligger viser et høyt ambisjonsnivå for arbeidet med stud-
iekvalitet.

St.meld. nr. 40 (1990-91) om høgre utdanning omtaler Studiekvalitet-
sutvalgets innstilling og begrepet studiekvalitet kortfattet. En sier seg enig
med utvalget i at institusjonene skal utarbeide handlingsplaner for stud-
iekvalitetsarbeidet. Som nevnt over har det ut over dette ikke vært noen
pådrivervirksomhet på dette punktet fra sentralt hold. Det kan derfor se ut til
at ideene som ble innbefattet i begrepet og tankemodellen om studiekvalitet,
har fått gjennomslagskraft innen høyere utdanning fordi de er blitt oppfattet
som meningsfulle og viktige  i seg selv, uten at de er drevet igjennom av depar-
tementale krav. Eksistensen av handlingsplaner for studiekvalitetsarbeidet
ved et så vidt høyt antall institusjoner, kan være en indikasjon på dette. Rikti-
gnok har det tatt tid, men Studiekvalitetsutvalget pekte selv på at slik kulturen-
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dring vil måtte ta tid i et system som høyere utdanning. Om det så er
retorikken omkring studiekvalitet som har hatt gjennomslag, eller om det
også er blitt realiteter av det, vil fremgå av andre deler av denne fremstillingen.

Ansvaret for studiekvalitetsarbeidet ligger - naturlig nok - de fleste steder
til institusjonens 'styre' ofte som et spesielt «tilsynsområde» for prorektor. Et
flertall institusjoner har plassert ansvaret for arbeidet med studiekvalitet i
faglige organer.

Ingen av  universitetene har oppnevnt separate studiekvalitetsorgan (bort-
sett fra at UiO har en egen «Arbeidsgruppe for studiekvalitet»). Ansvaret
ivaretas enten gjennom universitetenes vanlige organer, gjerne kombinert
med delegering til fakultetsnivå, eller gjennom utvalg eller enhet som  også iva-
retar studiekvalitetssaker i samarbeid med egne administrative enheter. Ved
alle fire universiteter er det også enheter/personer med  faglig ansvar for
arbeidet.

Ved de  vitenskapelige høgskolene ivaretas ansvaret ved tre institusjoner
gjennom oppnevnte faglige organer, sentralt eller lokalt; ved de andre to ivare-
tas det administrativt.

Ved over halvparten av de  statlige høgskolene er det egne faglige organer
med ansvar for studiekvalitet, men det kan også se ut til at administrative
organ har en viktig koordinerende og pådrivende rolle i arbeidet.

Ser vi samlet på svarene om hvilke studiekvalitets saker det har vært arbei-
det med siste år, for alle institusjonsgrupper, virker det som  evaluering har
vært en hovedaktivitet i dette arbeidet ved vitenskapelige og statlige høg-
skoler i det studieåret undersøkelsen gjelder. Dette gjelder evaluering av hele
studietilbud såvel som enkelte kurs eller forelesningsrekker, og det omfatter
evalueringer foretatt av utenforstående «eksperter» så vel som interne stu-
dentevalueringer. Det er en rekke steder utviklet evalueringsordninger og
felles evalueringsinstrumenter som anvendes jevnlig. Dette har vært mindre
fremtredende ved universitetene.

Tiltak som er siktet inn mot kvalifisering av  lærerne står også sentralt ved
universiteter og en del statlige høgskoler (se nedenfor). Det samme gjelder
også tiltak rettet direkte mot å legge forholdene til rette for studentene (fad-
derordninger, innføringsdager, kurs i studieteknikk med mer) - særlig for
dem som er nye ved institusjonen eller som har spesielle behov. Når det
gjelder tiltak knyttet direkte til utviklingen av kvaliteten i studietilbudene og
til innføring av nye arbeidsformer og undervisningsmåter, finner vi dette ved
alle tre grupper av institusjoner, men dette er ikke et så vanlig rapportert tiltak
som en kanskje skulle vente. Derimot ser det ut til at en betydelig del av arbei-
det med studiekvalitet, fortsatt dreier seg om tilrettelegging av en mer over-
gripende angrepsmåte på temaet, på å  legge planer for studiekvalitetsarbeidet
og på å drive  utredninger på dette feltet.

Det er vanskelig å gruppere flertallet av institusjoner entydig i kategorier
som viser en klar hovedinnretting av arbeidet. Samlet sett gir svarene på
undersøkelsen imidlertid et bilde av et rikt og mangefasettert, heterogent
arbeid på studiekvalitetsfeltet. Institusjonene har tatt temaet «studiekvalitet»
alvorlig, men mange arbeider fortsatt med å utvikle innholdet i begrepet og en
helhetlig konkretisering av arbeidet med det.
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3.2  Lærernes pedagogiske kvalifikasjoner og fagenheter for univer-
sitets- og høgskolepedagogikk

Svarene om dette temaet an sammenfattes slik:
– Universitetene stiller krav til lærere som tilsettes om pedagogisk basisko-

mpetanse i form av utdanning, jf. s. 4.
– Tilsvarende krav stilles også ved vel halvparten av de  vitenskapelige høg-

skolene men bare ved knapt 1/4 av de  statlige høgskolene.
– Alle universitetene, og alle unntatt én av de vitenskapelige høgskolene,

tilbyr kurs som gir pedagogisk basiskompetanse for sine lærere eller har
samarbeid med andre institusjoner om slike tilbud.

– Bare 1/4 av de statlige høgskolene tilbyr tilsvarende kurs for sine lærere,
de færreste i et omfang som tilsvarer kravene til pedagogisk basiskompet-
anse. Noen høgskoler arbeider med  planer for slik kvalifisering.

Forklaringen til denne forskjellen mellom universitetene og de vitenskapelige
høgskolene på den ene siden og de statlige høgskolene på den andre, synes å
ligge i at Universitetsrådet allerede i 1988 vedtok å råde universiteter og viten-
skapelige høgskoler til å etablere krav til sine nytilsatte om en viss pedagogisk
basisutdanning. Disse institusjonene fulgte URs råd og har i stigende grad
etablert og fulgt slike retningslinjer. De krav som stilles i KUFs rundskriv om
felles stillingsstruktur (1995) har på den annen side - gjennom å likestille ped-
agogisk utdanning og erfaring - klart bidratt til at de statlige høgskolene  ikke
har etablert tilsvarende krav i samme utstrekning. Ut fra det som sies i svarene
på undersøkelsen, tillegges slike enheter en stor betydning i disse institus-
jonenes studiekvalitetsarbeid.

Ved universiteter og vitenskapelige høgskoler er det godt sammenfall
mellom de institusjoner som stiller krav om pedagogisk utdanning, som har
tilbud om kurs og som har en  faglig enhet med kompetanse og ressurser for
å drive slik kursvirksomhet. Alle institusjoner av disse typene, som stiller krav
om basiskompetanse, har slike kurstilbud (eller har samarbeidsavtaler med
institusjoner som har det) og alle de institusjoner som tilbyr slike kurs, har
universitets- og høgskolepedagogiske enheter eller øremerkede stillinger for
dette.

Ved de sju statlige høgskolene som stiller krav om pedagogisk basisko-
mpetanse, er det kurstilbud ved fem av dem. Blant disse er de to som har
faglige enheter/stillinger for høgskolepedagogikk.

Institusjonene rapporterer bare om sporadiske tiltak for nye lærere (ut
over kurs - der disse finnes). Det gjøres lite systematisk for å lette starten på
lærerarbeidet for nytilsatte. De går med andre ord inn i en sosialisering til en
ny kultur der de er nokså mye overlatt til seg selv, bortsett fra den mer sporad-
iske bistand de kan få fra kolleger.

3.3  Forhold som institusjonene vurderer som viktige for god stud-
iekvalitet, som bidrar positivt til dette eller som er hindringer i 
studiekvalitetsarbeidet

Ut fra hva institusjonene omtaler som  viktig for god studiekvalitet - og som
dermed skulle kunne gi indikasjoner på hva en mener er sentralt i begrepet -
er det vanskelig å se at svarene gir uttrykk for en  felles forståelse av stud-
iekvalitetsbegrepet. Det pekes på mange forhold som har betydning og det
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vises til mange ulike tiltak som konkretiserer det arbeidet som drives, men det
er vanskeligere å identifisere mer samlende eller helhetlige perspektiver på
dette arbeidet i svarene.

Av faktorer som  bidrar positivt til institusjonenes studiekvalitet nevnes
særlig en del «infrastruktur«-elementer som universitets/høgskolepedago-
giske enheter, strategiske planer, organer med ansvar for arbeidet med stud-
iekvalitet og ordninger for studentevaluering av undervisning. Både pedago-
gisk kvalifisering av lærerne, utnytting av en eksisterende kultur der ønsket
om å være et «alternativ» til det tradisjonelle - også når det gjelder studieplaner
og undervisning, nevnes som forhold som bidrar positivt til studiekvaliteten.

Når det gjelder  hindringer i studiekvalitetsarbeidet, pekes det særlig på to
hovedtyper: begrensningen i  ressurser til dette arbeidet og holdninger og
motivasjon i  kulturen i forhold til arbeid med utvikling av undervisningen. Det
pekes på flere dilemmaer som disse forholdene skaper og som en må forholde
seg til arbeidet (f.eks. behov for kollektivitet - ønsket om individuell selvsten-
dighet, økende arbeidspress - behov for ekstra innsats i kvalitetsarbeidet).

4  Drøfting av kritiske forhold

– Undersøkelsen viser klart at begrepet «studiekvalitet» har fått gjenn-
omslag innen høyere utdanning. Like klart fremgår det at det ikke er noen
entydig oppfatning av innholdet i studiekvalitetsbegrepet institusjonene
imellom. En risiko med et slikt diffust begrep, kan være at det begrenser
seg til bruk i den institusjonelle retorikken. Det kan innebære at det bare
blir en floskel, noe som brukes for å sende signaler om noe positivt, men
uten at det er særlig forpliktende. Det finnes eksempler fra undersøkelsen
på institusjoner der det er vanskelig å se sammenhengen mellom formu-
lerte intensjoner og praktiske tiltak, men disse dominerer ikke helhetsbil-
det.

– Det er store forskjeller mellom lærestedene når det gjelder størrelse,
beliggenhet, fagtilbud mv. Det er derfor rimelig at vi får frem et mangefa-
settert bilde av studiekvalitetsarbeidet disse institusjonene imellom. Det
kan være mer bekymringsfullt dersom bildet av studiekvalitet innen en
institusjon fremtrer som fragmentert, slik at det er vanskelig å se hvilken
helhetlig tankegang om studiekvalitetsarbeid som ligger til grunn for
arbeidet. En av de vitenskapelige høgskolene peker selv på at det ses som
en hindring for arbeidet med studiekvalitet at institusjonen ennå mangler
en helhetlig strategi for arbeidet der enkelttiltak har en mening som ledd
i en større sammenheng. Det er ikke alltid like lett å finne en slik helhetlig
tankegang i de strategiske planene.

– På institusjonsnivå vil et mer helhetlig grep måtte innebære et systematisk
utviklingsarbeid i organisasjonen som helhet. Det vil få konsekvenser for
struktur, organisering, gjennomføring av undervisning, lærernes arbeid
og det studentene gjør og opplever. Enkelttiltak - på ethvert nivå i organ-
isasjonen - må på en gjennomtenkt måte bidra til en helhet. Det er denne
helhetstenkningen som ennå ikke ser ut til å være tydelig nok ved institus-
jonene. Denne mangelsen på helhet gir etter vår mening reduserte
muligheter for å oppnå en synenergieffekt. Virkningene av tiltak
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reduseres fordi de ikke alltid forstås ut fra sin hensikt.
– Plasseringen ansvaret for studiekvalitetsarbeidet er ikke likegyldig. I den

grad tiltak for utvikling av studiekvalitet dreier seg om faglige forhold - og
det mener vi de ofte gjør - kan de være bedre ivaretatt gjennom faglige enn
gjennom administrative organer. Det er imidlertid ikke mulig å dokumen-
tere hvordan dette fungerer i praksis gjennom svarene i denne under-
søkelsen. Ved universitetene vil administrative organ ha begrenset innfly-
telse på undervisningen. Ved de statlige høgskolene kan dette stille seg
annerledes.

– Ulike former for evaluering er det vanligste tiltaket i institusjonenes arbeid
med studiekvalitet. Det gjøres mye for å samle inn data fra studentene,
mens det er vanskeligere å se hvordan resultatene fanges opp og omsettes
i fornyelse og utvikling. Enkelte institusjoner peker selv på at det her lig-
ger en svakhet i deres nåværende system. Samtidig som det kan være vik-
tig med en felles praksis for slik evaluering ved en institusjon, er det like
viktig å ikke fjerne den fra de lærere og studenter som den direkte
berører. Det virker som om dette er et vanskelig dilemma å håndtere.

– De fleste lærere vil selv - sammen med sine studenter og kolleger - kunne
nyttiggjøre seg evaluering av undervisningen. Forskning har likevel vist at
tendensen til forbedringer i undervisningen øker ytterligere når lærerne
får tilgang til kvalifisert pedagogisk bistand i arbeidet med å tolke og
trekke konsekvenser av evalueringer. Evaluering uten bistand i utnyt-
telsen av resultatene, kan være demotiverende for lærere som opplever
negative evalueringsresultater uten riktig å vite hvordan de skal legge om
til en bedre praksis.

– Når evaluering - særlig studentevaluering av undervisning - har fått en så
vidt sentral plass i arbeidet med studiekvalitet som svarene viser, er det
grunn til å tro at dette har sammenheng med at det er dette området av
studiekvalitetsarbeidet KUF ser ut til å ha prioritert. Resultater fra vår
undersøkelse kan tyde på at denne fokuseringen har bidratt til å «presse»
innholdet i studiekvalitetsarbeidet mot evalueringer. Eksemplet med eval-
uering kan tyde på at departementets utspill kan ha en viktig signalfunk-
sjon.

– Pedagogisk kvalifisering av lærerne er best ivaretatt ved universiteter og
vitenskapelige høgskoler. Det er interessant at disse institusjonene har
holdt fast ved sine krav om at nye lærere skal ha (eller skaffe seg) pedago-
gisk basiskompetanse gjennom utdanning (ikke bare gjennom erfaring)
til tross for at departementet i sitt rundskriv aksepterer pedagogisk erfar-
ing som tilstrekkelig for tilsetting. Det er mulig at dette skyldes at en ved
disse institusjonene ser behov for en viss grunnutdanning i univer-
sitetspedagogikk klarere enn departementet. Undersøkelsen viser at
rundskrivet har bidratt til at mange av de statlige høgskolene ikke stiller
tilsvarende krav til pedagogisk basiskompetanse.

– Lærere som tilsettes i høyere utdanning har høy faglig kompetanse og
mange har erfaring fra undervisning - iallfall som studenter og elever. De
har dessuten høy intellektuell kapasitet. Utdanningstilbud i pedagogikk
for denne gruppen lærere er derfor ikke noen form for «krisehjelp» for
inkompetente yrkesutøvere men bør ideelt sett i stor grad tilby fora for
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drøfting av læring og undervisning deltakerne imellom der deres egne
kunnskaper, forståelsesmåter og erfaring brynes med andres, samtidig
som de relateres til mer systematisk og teoretisk fundert pedagogisk
kunnskap med relevans for temaet. Vi mener det er viktig at utdanningstil-
bud med sikte på pedagogisk basiskompetanse blir tilgjengelig for lær-
erne ved alle institusjoner for høyere utdanning. Resultatene fra under-
søkelsen viser at dette ikke på noen måte er tilfellet.

– Når det gjelder å bygge opp enheter ved det enkelte lærested med fagped-
agogisk kompetanse og med arbeidskraft spesielt avsatt for i ivareta uni-
versitets/høgskole-pedagogiske funksjoner, viser undersøkelsen at vi er
kommet langt kortere enn Studiekvalitetsutvalgets mål. Det er bare uni-
versitetene, en av de vitenskapelige høgskolene og to statlige høgskoler
som har etablert noen form for lokale universitets- og høgskolepedago-
giske fagenheter. Der dette har skjedd, viser undersøkelsen at det også
avspeiler seg på en positiv måte i disse institusjonenes arbeid med stud-
iekvaliteten. Dels får lærerne helt andre muligheter for et jevnlig tilbud om
universitetspedagogiske kurs. Dels gir slike enheter tilgang til univer-
sitetspedagogisk bistand bl.a. til utnyttelse av resultater av studentevalu-
eringer, til studieplanarbeid og til annet pedagogisk utviklingsarbeid ved
institusjonen. Det er ikke realistisk å regne med at det skal være effektivt
og formålstjenlig å overlate både utvikling, sammenstilling og formidling
av kunnskap og kompetanse på dette området til den enkelte grunnenhet
og lærer. Noen ved ens egen institusjon bør ha faglig/vitenskapelig
kompetanse for å kunne bidra i dette arbeidet og ha som sin primære
arbeidsoppgave ved institusjonen nettopp å gjøre dette

– Etablering av slike enheter ser imidlertid ut til å være en så vidt stor opp-
gave, at den hittil bare er realisert ved de største institusjonene og ved
enkelte enheter der spesielle initiativ har bidratt til dette. Etter vår vurder-
ing viser dette at det her er behov både for å stille klarere krav eller for-
ventninger til institusjonene fra sentralt hold om slik etablering og å gi
støtte til dette i en etableringsfase.

– Siden det heller ikke er blitt etablert noe nasjonalt 'kompetansesenter' for
studiekvalitetsutvikling, har det heller ikke eksistert noen sentral faglig
«motor» som kunne bidra til å trekke i gang denne utviklingen. Det er vårt
inntrykk, ut fra svarene på undersøkelsen og ut fra egen erfaringer gjen-
nom mange år, at det på lokalt nivå er et stort behov og en sterk etterspør-
sel etter teori, forskning, kunnskap og systematisert erfaring som kan leg-
ges til grunn for arbeid med studiekvalitet på lokalt plan. At dette arbeidet
overlates helt og holdent til den enkelte institusjon, der det heller ikke
finnes en faglig enhet med ansvar for dette feltet, er en situasjon som stem-
mer dårlig overens med høyere utdanningsinstitusjoners øvrige satsing på
kunnskap som grunnlag for praksis - på andre områder.

– I den undersøkelsen vi har gjennomført, er det fokusert på institusjonenes
formaliserte arbeid med studiekvalitet. Dermed er det denne siden av
saken som kommer klarest frem. Det er derfor viktig å understreke at
mange av institusjonene selv understreker betydningen - og verdien - av et
godt samarbeid med studentene i dette arbeidet. Studenter er ikke objek-
ter for utdanning. De er heller ikke kunder til produkter som distribueres
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fra institusjonene. De er først og fremst medarbeidere, og det er urimelig
og uhensiktsmessig om de ikke tas aktivt med i det arbeidet som drives -
i siste instans - for å gi dem gode betingelser for å delta som «studie-
medarbeidere». Studentenes befatning med utdanningsinstitusjonen er
langt mer kortvarig enn de ansattes, og de har derfor et annet tidsperspe-
ktiv på utviklingsarbeidet. Dette er det verdt å ha i tankene når de ans-
varlige på lærestedene kanskje har tendens til å skynde seg litt for lang-
somt i dette arbeidet.

– Det er interessant at de to faktorene som klarest identifiseres i under-
søkelsen som hindringer for videre arbeid med utvikling av studiekvalitet
i institusjonene, er kulturelle og ressursmessige forhold. Å drive utvikling-
sarbeid i situasjoner med reduksjon i tilgjengelige ressurser, er på samme
tid vanskelig og nødvendig. Når kulturen i høyere utdanning - etter det
som sies fra institusjonene - ikke er like entusiastisk i forhold til innføring
av noe «nytt» i studieopplegg og undervisning, er det ikke vanskelig å se
at betingelsene for omfattende utviklingsarbeid ikke bedres når det blir
knappere ressurser og økt tids-/arbeidspress på de ansatte. Det er derfor
viktig at de ressurser som kan frigjøres innen høyere utdanning i en kom-
mende periode på noen år - før nye store ungdomskull kan føre til nytt
press på høyere utdanning - kan forbli i systemet mot å bli kanalisert inn i
arbeidet med studiekvaliteten. Noe av dette kan brukes til styrking av
«infrastrukturen» (som nevnt ovenfor), mens andre deler kan settes mer
direkte inn i utviklingsprosjekter med tilhørende forskningsmessig
oppfølging. Det er vår erfaring - støttet av teori - at mulighet for medvirkn-
ing i utviklingstiltak som lykkes, er et av de beste virkemidler for utvikling
av ny kunnskap og endring av forståelsesmåter og holdninger i kulturen.
En slik strategi fra sentralt hold kan derfor bidra til å endre situasjonen til
det positive på de faktorene som miljøene anser som de to viktigste hin-
dringene for studiekvalitetsarbeidet.

5  Konkrete forslag til tiltak for kvalitetsutvikling

Nedenfor har vi presentert - med basis i undersøkelsen - det som etter vår
mening er de  viktigste tiltakene i arbeidet videre med studiekvalitet i norsk
offentlig høyere utdanning. Forslagene er nærmere beskrevet i hovedrappor-
ten.
– Fra departementets side må det tas initiativ overfor lærestedene til at det

opprettes faglige enheter for universitets- og høgskolepedagogikk - evt. i
samarbeid mellom flere institusjoner - og departementet må gi  støtte til
dette i en etableringsfase. Departementet må selv også bidra til og støtte
etablering av et  nasjonalt faglig nettverk for slike universitets- og høg-
skolepedagogiske enheter med et faglig sterkt nasjonalt  knutepunkt kny-
ttet til fagenheten ved ett av universitetene.

– Det må arbeides systematisk fra flere hold for å gjøre studiekvalitetsarbei-
det til et  innsatsområde gjennom etablering av et  Program for kunnskaps-
og kompetanseutvikling i universitets- og høgskolepedagogikk (se s. 4) og av
rekrutteringsstillinger innen universitets- og høgskolepedagogikk. Dette
må skje i samarbeid mellom departementet, Norges forskningsråd og
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lærestedene.
– Eksisterende og kommende tiltak på lokalt plan av studiekvalitetsfrem-

mende karakter på alle institusjonelle nivåer må  synliggjøres og få opp-
merksomhet både internt og eksternt. Slike tiltak bør i størst mulig grad
inngå i en  helhetlig strategi for dette arbeidet ved institusjonen. Det er vik-
tig at KUF har en mer  allsidig profil i sine tiltak når det gjelder opp-
fordringer, krav, stimulering og støtte i forhold til lærestedenes arbeid
med studiekvalitet.

– Fra «arbeidsgiversiden» - fra KUF og ned til det enkelte lærested - må det
legges til rette regelverk  som stiller krav om, men også fanger opp og hon-
orerer den pedagogiske kompetanseøkning som skjer gjennom slikt arbeid.
Konkret må KUF endre de krav som stilles til pedagogiske kvalifikasjoner
ved tilsetting i faglige/vitenskapelige stillinger i høyere utdanning, slik at
det stilles krav om en viss pedagogisk basis utdanning. Lærestedene må
på sin side etablere kriterier for vurdering ved tilsetting og opprykk som
reelt gir uttelling for dokumentert og kvalitativt godt arbeid med studie- og
undervisningsoppgaver.

Vi tror det er viktig å jobbe både ovenfra og nedenfra med studiekvalitetsar-
beidet. Selve  arbeidet med å skape god utdanning og undervisning må komme
gjennom arbeid på grunnplanet.  Betingelsene for at dette skal kunne utvikle
seg og få verdi, betydning og anerkjennelse må imidlertid komme ovenfra.

Som en oppsummering av våre kommentarer til studiekvalitetsunder-
søkelsen, og som fokus for videre arbeid, vil vi uttrykke følgende som vår prin-
sipielle oppfatning:

Studiekvalitet er FOR noe. Det primære må være at institusjoner i høyere
utdanning tilbyr studieopplegg som gir gode læringsbetingelser for studentene.
Dette forutsetter at tilbudene er bygget opp slik at de realiserer de prinsipper en
kan formulere ut fra forskning om læring og utdanning. For å få til dette er det
nødvendig at det finnes
– en allmenn kunnskap om slike prinsipper i utdanningsinstitusjonene,
– en faglig kompetanse ut over dette som enheter innen institusjonen kan

trekke på i sitt arbeid med å legge til rette gode læringsbetingelser,
– rutiner for løpende oppfølging som gjør det mulig å undersøke om en er på

rett vei,
– organisasjon og rammer som gir muligheter for realisering av dette og
– en kultur der undervisningsarbeid på slike premisser har positiv verdi og blir

tilstrekkelig verdsatt.

Å oppnå høy studiekvalitet vil ut fra dette kreve en utprøvende holdning til og et
løpende arbeid med læringsmiljøet.
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Internasjonalisering av høgre utdanning og forskning:
Kunnskapsutvikling mellom globalisering og lokal identitet

Senter for internasjonalt universitetssamarbeid, Det norske universitetsråd
(SIUs utredning for Mjøs-utvalget - sammendrag)

1  Kunnskap i det internasjonale og globale samfunn

Kunnskapssøkingen har aldri brydd seg om grenser. Kunnskapens organiser-
ing og utnytting har derimot vært nært knyttet til nasjonalstatens indre og ytre
utvikling. I dag er det den ytre utvikling som preger kunnskapssamfunnets
videre organisering. Uttrykket «kunnskapssamfunnet» bærer således bud om
sterkere internasjonal orientering i all nasjonal utvikling. Kunnskap begrenset
til nasjonalstaten har ikke lenger den forklaringsstyrke den hadde tidligere. Å
forstå er i dag i langt større grad knyttet til internasjonale fenomener:
spørsmål om kommunikasjon, migrasjon, sykdommer og krig og fred angår
oss mer direkte. Fattigdomsproblemet kan ikke forstås eller løses innenfor
nasjonale rammer.

Internasjonal kunnskapsproduksjon er i dag helt nødvendig for lokal spis-
skompetanse: en produsent i Bergen som finner at han ikke lenger konkurre-
rer med en produsent i Førde men med en produsent i Malaysia, har et helt
annet kunnskapsbehov enn før. Kunnskapssamfunnet får mer retning av de
nettverk som bygges rundt tema og problem enn av nasjonale statlige strate-
gier for kulturell dannelse, problemløsning eller innovasjon.

De globale utviklingstrekk har markert seg som en ny utfordring for det
internasjonale kunnskapssamfunnet. Problem og fenomen som ikke kan kny-
ttes til et bestemt kulturområde eller nasjonalstat, men som kan ha lokale kon-
sekvenser hvor som helst på kloden, har i liten grad preget måten
kunnskapssamfunnet er blitt bygget opp på. Nye typer problem stiller nye
krav til kunnskapens utvikling og organisering. Nasjonalstatens måte å bygge
fag og utnytte kunnskap for å løse problem treffer dårlig de kunnskapsbehov
som den globale fattigdom, de globale fordelingskriser, den globale økonomi
og migrasjon og de globale konflikter påkaller.

Kunnskapssamfunnet står således overfor en dobbel utfordring. Den ene
er knyttet til kunnskapens rolle i den stadig mer omfattende mellomstatlige
utvikling og den andre er knyttet til kunnskapens rolle for å forstå og mestre
de globale utfordringer. De har begge konsekvenser for hvordan utdanning
og forskning blir knyttet til mer systematiske forsøk på å fremme og styre
kunnskapssamfunnets internasjonalisering. Vi står tilsynelatende overfor et
paradigmeskifte når vi observerer de krav globalisering og internasjonaliser-
ing stiller til organisering av høgre utdanning. Kunnskapens utvikling, spred-
ning og fordeling stiller nye krav til offentlig politikk for utdanning og forskn-
ing og til samspillet mellom forskersamfunnet og offentlighetens forestillinger
om kunnskapens nytte og verdi. Men den krever også en mer bevisst organis-
ering og ressursmobilisering ved våre høgre utdanningsinstitusjoner.
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En aktuell fremtidsanalyse forutser også en utvikling mot større vekt på
kunnskapshåndtering og kunnskapskonfigurering i tillegg til
kunnskapsproduksjon, et skifte forårsaket av at over 90 prosent av kunnskap
produsert i verden i dag ikke produseres der hvor den vil bli brukt, for eksem-
pel ved de høgre utdanningsinstitusjoner 657. For universitetene vil dette si at
kunnskapsproduksjonen og kunnskapsformidlingen - dvs. forskning og utdan-
ning - krever interaksjon med mange ulike kunnskapsprodusenter og bruk-
ere. I en slik situasjon vil bruken av ny informasjons- og kommunikasjonste-
knologi få en sentral rolle. Universitetene må ta i bruk intellektuelle ressurser
de ikke kontrollerer og gjennom nettverk og fleksible grupper for tema- og
problemløsning åpne seg for sin omverden lokalt og internasjonalt i forplik-
tende partnerskap. Problemorientering krever en ny organisering og ressurs-
mobilisering ved institusjonene. Man må se ressursene i sammenheng og
bryte opp strenge disiplingrenser. Det krever at institusjonene har en helt
annen frihet til å kontraktere. Det krever også en vesentlig oppgradering av
forskning og sammenheng mellom forskning og utdanning.

Internasjonalisering av høgre utdanning og forskning har en kulturpoli-
tisk betydning som har vært lite påaktet i Norge. I forhold til store nasjoner
som USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike har vårt land i liten grad vært
opptatt av student- og forskermobilitet som kulturell brobygging, med et
mulig unntak for faglig spisskompetanse. Vi tilhører det nordeuropeiske kul-
turområdet der verdier som demokrati, politisk deltakelse, sosial likhet og
menneskerettigheter har vært vektlagt. Den offentlige politikken for internas-
jonalisering bør i større grad invitere til en diskurs om og refleksjon over ver-
dier i vårt kulturområde - også innenfor utdannings- og forskningsfeltet. Det
er grunn til å drøfte betydning f eks utveksling av studenter og lærere kan ha
som kulturell kapital. Dette gjelder import så vel som eksport av mennesker
og kunnskap, men kanskje særlig i forhold til utlendinger som studerer i
Norge.

SIUs utredning for Mjøs-utvalget har valgt å fokusere på betingelser for å
sikre kvalitet i kjerneaktivitetene ved universitet og høyskoler som er utdan-
ning og forskning - og koblingen mellom disse. Internasjonalisering av høgre
utdanning og forskning er blitt definert som en prosess som integrerer en
internasjonal dimensjon i utdanning og forskning ved institusjoner for høgre
utdanning. Internasjonalisering brukes ofte om mobilitet over landegrensene.
Men andre betydninger kan være knyttet til språkundervisning, tilgang til
utenlandsk litteratur, eller internasjonalt rettede fag. Begrepet er også ofte
brukt om tilpassing til noen internasjonale trender eller til såkalte internasjo-
nale standarder. Vi har valgt å bruke en bred definisjon av internasjonalisering
der bl.a. bistand inngår.

En sentral kontekst i SIUs utredning har vært kommersialiseringen av
høgre utdanning i den vestlige verden. Markedet utfordrer stadig nye sider
ved utdanning og forskning. I forhold til arbeids- og næringsliv kan internas-
jonalisering brukes til å balansere to sentrale hensyn: Kvalitet forstått som
langsiktig bygging av kunnskap for innovasjon og refleksjon på den ene siden
og nytteorientert kunnskap på den andre.

657.Michael Gibbons' scenario Higher Education in the 21st Century
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Kunnskapssamfunnets verdigrunnlag
Kunnskapssamfunnets organisering er over tid blitt knyttet til en rekke ver-
dier. Kunnskapen skal tjene mange formål og inngår i formingen av natur,
samfunnet og samspillet mellom disse. De verdiene som er til stede i organis-
eringen av kunnskapens internasjonalisering vil således også være med å
bestemme hva som blir kunnskapens utforming og posisjon i det internasjo-
nale og globale samfunnet.

Denne organiseringen vil ta form av de verdier som er knyttet til måten
forskning og undervisning har vært drevet på, men også ta form av hvordan
en forstår utdanning og forskning kan være del av internasjonaliseringen og
dialogen om de globale utviklingstrekk.

Generelt kan vi si at utdanning og forskning bygger på verdier som har
ulik tyngde i ulike vestlige land, men som alle er tilstede i større eller mindre
grad. Enhver videre internasjonalisering av utdanning og forskning vil
fremme noen eller alle disse verdiene. Hvilke verdier som blir tatt vare på vil
avhenge av hvordan samspillet mellom forskersamfunnet og utdanningsinsti-
tusjonene blir organisert og fremmet kryssnasjonalt og globalt. Slike verdier
er f.eks.:
– Utdanning som sosialisering, dannelse og forming av det selvstendige og refle-

kterende individ eller borger: denne dannelsen må i dag reflektere inn den
flerkulturelle, kryssnasjonale og globale utvikling tilpasset borgere av et
globalt fellesskap.

– Utdanning som ferdigheter, kvalifikasjonsutvikling og profesjonalisering:
denne må reflektere inn kunnskapens mange kilder i det internasjonale
samfunnet, arbeidsmarkedets internasjonalisering og kravene til kvali-
fikasjoner som fleksible og anvendelige i ulike kontekster.

– Utdanning som et grunnlag for internasjonal kommunikasjon, læring og
mellomfolkelig problemløsning: spissformulert impliserer dette at alle nor-
ske departementer bør ha en utenrikspolitikk, ikke bare Utenriksdeparte-
mentet.

– Utdanning som en forskningsbasert læreprosess som skal gi grunnlag for
refleksjon over egen kunnskap og innsikt i hvordan ny kunnskap søkes.  For-
skningsbasert utdanning er utdanning som reflekterer over egen kunnskap,
erfaringer med bruken av denne kunnskapen i arbeidslivet, kunnskapens
makt og begrensninger, kunnskapens forgjengelighet og betydningen av å
søke ny kunnskap knyttet til skiftende verdier og normer i samfunnet:for-
skningens- og utdanningens internasjonalisering må knyttes tett sammen.

– Forskningsbasert utdanning er langsiktig satsning på grunnforskning og
problemorientert grunnforskning, en bevissthet om samspillet mellom forskn-
ing og utdanning som en dannelsesprosess og refleksjonsprosess:utdanningen
må knyttes til det beste i forskningen, samtidig som de beste forskerne tar
ansvar for å utdanne nye studenter og forskere.

Verdigrunnlaget for forskning og utdanning bør ha en avgjørende plass i
debatten om internasjonalisering. Nye teknologiske løsninger kan friste til å
drøfte internasjonalisering som tekniske løsninger eller som enkle lån av
virkemidler som har gitt resultater i andre land med historiske, kulturelle og
politiske kontekster som til dels er forskjellig fra vår. Slike politikklån bør ikke
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iverksettes før virkningene for kjerneaktivitetene i norsk høgre utdanning og
forskning er drøftet. Erfaringene fra andre politikkområder viser at et vel-
lykket tiltak i et land kan få helt andre utslag i andre land fordi forutsetningene
for tiltaket ikke er de samme.

2  Status for internasjonalisering av høgre utdanning i Norge

Hva kjennetegner norske tiltak for internasjonalisering av høgre utdanning og
forskning? Vi skal her drøfte noen kjennetegn på eksisterende praksis:

Studentmobilitet og hele gradsstudier i utlandet
De seinere års debatt om internasjonalisering av høgre utdanning har foku-
sert på mobilitet over landegrensene, spesielt studentmobilitet. Mange norske
studenter gjennomfører fulle gradsstudier ved utdanningsinstitusjoner i utlan-
det. I dag studerer om lag 14-15 000 norske studenter i utlandet. Mobilitet for
å studere har lange tradisjoner. Før opprettelsen av det første universitet i
Norge i 1811, var Københavns universitet eneste mulighet for utdanning av
fremtidige norske stats- og andre offentlige tjenestemenn. Etter annen verden-
skrig har Norge, nest etter Island, vært det land i Europa hvor flest studenter
har reist til utlandet for å studere for kortere eller lengre tid. På 50-tallet tok
hele 20 prosent av alle norske studenter sin grad i utlandet. Sett fra næringsliv-
ets ståsted var utenlandsstudiene, særlig i ingeniørfag og økonomi, viktig for
å skaffe fagkompetanse og fagkombinasjoner en manglet eller hadde for lite
av i Norge.

Først i 1984 med St. meld. nr. 12 (1983-84)  Om studiefinansiering. ble det
åpnet for at Statens Lånekasse kunne gi utenlandsfinansiering til alle studier
uavhengig av kapasiteten i Norge. Man ønsket å gi muligheter til at norske
studenter, både som et supplement og som et alternativ til det norske tilbudet,
kunne benytte seg av studietilbud i utlandet. Som begrunnelse ble oppgitt aka-
demisk kvalitet.

I St.meld. nr. 40 (1990-91)  Fra visjon til virke presenteres for første gang
et mer helhetlig bilde av norsk politikk for internasjonalisering av høgre
utdanning. Fokus var fortsatt på studentmobilitet, men betydningen av kortti-
dsopphold og mottak av utenlandske studenter ble understreket. Denne poli-
tikken har imidlertid i liten grad lykkes. I dag tar fortsatt de fleste norske uten-
landsstudentene hele sin grad i utlandet. Bare knapt 2000 norske studenter av
de som reiser ut årlig, er på korttidsopphold.

Meldingen understreket den betydning studentmobilitet har for internas-
jonalisering av nasjonale institusjoner. For første gang ble internasjonalisering
definert som mer enn studentmobilitet. Som eneste viktige eksempel på gjen-
sidig utveksling og akademisk samarbeid nevnes deltakelse i EU-pro-
grammene. I den samme meldingen er mottak av studenter fra utviklingsland
viet stor plass.

Korttidsopphold ved utenlandsk institusjon som del av utdanning i hjemlandet
Den begrensede bruk av kortidsopphold ute for norske studenter står i kon-
trast til utviklingen i andre land. Korttidsopphold ved utenlandsk lærested
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som et ledd i egen utdanning i hjemlandet, er først og fremst assosiert med
Europa og EU-programmene, men det er en trend som man også kan identi-
fisere i resten av verden. EU bygger stadig ut sine programmer for korttid-
sutveksling med hele verden. Norske studenter kan ikke delta i disse. Norge
er utestengt fra alle EUs samarbeidsprogrammer overfor tredje land, bl.a.
samarbeid med Kina og USA. Dette er en paradoksal effekt av norsk nei til
medlemskap i EU: Vi er i dag henvist til kun å samarbeide med kjernelandene
i EU.

ERASMUS-ordningen er den viktigste for norske studenter på korttidsop-
phold ute. I 1998 utgjorde ERASMUS-studentene mer enn halvparten av grup-
pen norske utenlandsstudenter på korttidsopphold, men i 1997/98 ble bare
1071 av 2490 plasser benyttet. Dette er ikke unikt for Norge, også i andre land
er utnyttingsgraden lav.

Totalt var det i 1998 totalt 5415 registrerte utenlandske studenter ved nor-
ske institusjoner. I tillegg kom ca. 1700 utenlandske studenter på korttidsstud-
ieopphold i Norge i 1998 (St.meld. 36 s. 17-19) er ca. halvparten kommet hit
som ERASMUS-studenter; resten kommer hit under «kvoteordningen» for
studenter fra sør eller på andre ordninger. Programmet har gjennom sin vek-
tlegging av studentmobilitet under institusjonelle avtaler ført til at institus-
jonene har måttet foreta både administrative og faglige tilpasninger (adminis-
trative strukturer, godkjenning og studietilbud). ECTS-systemet prøves også
ut eller er innført ved en rekke institusjoner.

Formalisering av internasjonalt samarbeid - programsamarbeid og institus-
jonenes inntreden
Vekst i programmer for faglig nettverkssamarbeid er en viktig trend i den aka-
demiske verden i dag. I NUFU-programmet 658 har prosjektsamarbeid knyttet
til forsknings- og utdanningsinstitusjoner utviklet seg til nettverk på kryss og
tvers i Sør og i Nord. Utviklingen ses også i EU. Det er opprettet og opprettes
stadig programmer som incitamenter for problemorientert kunnskapsut-
vikling. Internt for EU gjelder dette rammeprogrammene for forskning,
Sokrates, Leonardo, m.m. Omfattende programmer er også rettet mot den
øvrige verden: utviklingsland, India, China og Japan, Middelhavslandene, Sen-
tral- og Øst-Europa, USA og Canada, Latin-Amerika, Australia, etc.

De fleste programmene tar sitt utgangspunkt i og knyttes til institusjonene
som kan inngå forpliktende langsiktig samarbeid med alle de involverte parter
og faktorer: forskere, studenter, administratorer. De nasjonale og internasjo-
nale programmene har som mål å kvalitetssikre et samarbeid som stiller andre
krav, bl.a. om tilrettelegging for mobilitet, kommunikasjon og institusjonalis-
ering av læring. Norske institusjoner er i dag i for stor grad frakoblet og for
lite motivert for deltagelse i slike programmer.

Norge har som følge av samarbeidet i Europarådet, OECD og UNESCO,
ratifisert en rekke avtaler og konvensjoner som er relatert til høgre utdanning.
Utover på 90-tallet, tilskyndet av den økende aktivitet i EU-Kommisjonen, har
det internasjonale samarbeidet om høgre utdanning fått en langt mer forplik-

658.Det norske universitetsråds program for forskningssamarbeid mellom utdanningsinsti-
tusjoner i utviklingsland og i Norge.
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tende karakter. Våren 1999 undertegnet Norge som ett av medlemslandene i
Europarådet og UNESCOs europeiske region 659  Konvensjon om godkjenning
av kvalifikasjoner vedrørende høgre utdanning i Europaregionen (Lisboa-kon-
vensjonen). Hensikten med konvensjonen er å tilrettelegge for større akade-
misk mobilitet, og målet er å finne felles løsninger på praktiske problemer når
det gjelder godkjenning av kvalifikasjoner i høgre utdanning. Konvensjonen
går utover de alminnelig formulerte forpliktelser og over i det handlingsret-
tede: underskriverne forplikter seg til å innføre en standard for saksbehan-
dlingsrutiner for godkjenning av høgre utdanning. Litt senere samme år
undertegnet statsråden sammen med 30 europeiske utdanningsministre erk-
læringen om «The European Higher Education Area», eller den såkalte Bolo-
gna-erklæringen. Også her er økt mobilitet en hovedmålsetning. Erklæringen
understreker betydningen av universitetenes uavhengighet og autonomi. Det
er fortsatt usikkert hvordan erklæringen blir eller bør bli fulgt opp på norsk
side.

I 1992 formaliserte de nordiske land sitt samarbeide om utdanning ved å
gi nordiske studenter like rettigheter i de nordiske land og gjennom å fastsette
en pris for hver nordisk student som studerte i et annet nordisk land. Dette
førte til at enda flere studenter benyttet seg av muligheten til studere i et annet
nordisk land. Det har senere blitt innført en kvoteordning for de mest etter-
traktede studiene. Norge deltar aktivt i det nordiske samarbeidet bl.a. i tilkny-
tning til Nordisk Ministerråd og Det Nordiske Universitetssamarbeidet. Det
norske universitetsråd er også aktivt med i de to sentrale europeiske fellesor-
ganisasjoner for universiteter, CRE (Association of European Universities), og
Confederation of EU Rectors' Conferences. Sammen med departementet
deltar Universitetsrådet også i Council of Europe's Committee for Higher Edu-
cation and Research under Europarådet.

De statlige virkemidler til internasjonalisering av høgre utdanning er i dag
først og fremst knyttet til mobilitet, rettet mot studenter, kanalisert gjennom
Statens Lånekasse. Gjennom støtteordningen for studenter fra Øst-Europa,
det tidligere Sovjet og en del utviklingsland betales det årlig ut omkring 80  660

millioner kroner. De norske utenlandsstudentene tar årlig ut ca. 750 mill. kro-
ner. Av dette går ca. 400 millioner til skolepenger, gebyr- og tilleggsstipend
661. Dette er ordninger institusjonene har begrenset innflytelse over, den poli-
tiske styringen er også nokså svak. Programmene for internasjonalisering
som støttes av staten, er langt mer begrenset budsjettmessig. Til Kultur-
avtaleprogrammet settes det til eksempel av 3,5 mill. kroner. For deltakelsen
i SOKRATES programmet, som dekker hele utdanningssektoren, betaler
Norge i alt 36 millioner kroner. 662

I de fleste programmene for studentmobilitet og internasjonalisering av
høgre utdanning er det ikke satt av midler til institusjonene. Dette er en virk-
somhet som finansieres over institusjonenes rammebudsjett, men innsatsen

659.Det er landene i Den europeiske union, EFTA, de sentraleuropeiske land, flere av lan-
dene i det tidligere Sovjetunionen, USA og Canada.

660.Basert på totalramme for antall studenter 1998 (1100), og en gjennomsnittskostnad på 
kr. 74.000 pr. student.

661.Kilde: Statens Lånekasses utenlandskontor 1999.
662.St.prp.nr.1 1998/99.
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er begrenset. Et unntak er NORADs stipendprogram der vel halve bevilgnin-
gen går til lærekrefter og kursoppbygging.

Den norske tradisjonen for internasjonalisering av høgre utdanning:
Vår utredning viser at norsk internasjonalisering av høgre utdanning de siste
år har hatt følgende hovedtrekk:
– Internasjonalisering blir i Norge primært forstått som kvalitetsproblema-

tikk - internasjonalisering av forskning gir bedre forskning og internasjon-
alisering av utdanning gir flinkere kandidater. Fremdeles utdanner vi like-
fullt norske leger i utlandet fordi vi mangler studieplasser i Norge.

– Mobilitet av norske utenlandsstudenter er primært basert på at student-
ene tar hele sin grad ute. Studentene reiser ut med en pengesekk på
ryggen. Norske læresteder har liten eller ingen befatning med disse stu-
dentene. Stortingets intensjoner om å styrke korttidsoppholdene er i liten
grad blitt realisert.

– Etterspørselen etter studieplasser i utlandet har et kompensatorisk preg:
Studentene søker studieplasser hvor det er vanskelig å komme inn i
Norge og hvor det har vært vanlig å søke plasser utenlands. Unntaket her
er økonomiske fag. Slike studier finnes nå i rimelig omfang i Norge. En må
kunne anta at studentene søker seg ut også utfra ønsker om øket sosial
kapital i form av språk, kultur, nye omgivelser med mer under utdan-
nelsen.

– Det har vært en vekst i antallet utenlandsstudenter etter 1995. Veksten i
mobilitet gjelder andre europeiske land og Australia - ikke lenger USA.

– Eksport av norske studenter er viktigere enn import. Importen av stu-
denter med annet statsborgerskap utgjør ca 1/3 av eksporten. Dette sky-
ldes blant annetde gode støtteordningene for utreisende norske stu-
denter.

– Bistandspolitikk er en avgjørende forutsetning for studenter inn til Norge.
Dette gjør studier i Norge attraktivt for ikke-europeiske studenter som
defineres inn under bistandsparaplyen. Den øvrige internasjonale student-
populasjonen er liten.

– Staten finansierer studenteksport gjennom universelle støtteordninger
ved Lånekassen. Dette gjør norske studenter til et attraktivt marked for
utenlandske institusjoner, men bidrar bare i begrenset grad til internas-
jonalisering av norsk høgre utdanning.

– Studentmobilitet fra Norge gir ikke entydig økt likhet i tilgangen til høgre
utdanning. Studenter fra sentrale områder er kraftig overrepresentert i
gruppen av studenter som reiser ut.

Mest påfallende ved gjennomgang av utdanningsdata er det nesten totale
fraværet av utdanningsinstitusjonene i den norske tradisjonen for internasjon-
alisering. Forståelsen av utlandet som et reservoar av studieplasser, som kan
mobiliseres for å løse norske kapasitetsproblemer innen viktige fag eller som
en sikkerhetsventil, synes å ha dominert. Dette har trolig bidratt til en inter-
nasjonalisering av den norske arbeidskraften og ofte til en hardt tiltrengt økn-
ing i utdanningkapasiteten innen slike fagområder som økonomi, teknologi,
medisin og psykologi. De primære aktørene har vært staten og studentene,
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mens utdanningsinstitusjonene i liten grad har vært på banen. Innen bistand-
spolitikken har hovedstrukturen vært tilsvarende.

3  En ny norsk modell for internasjonalisering av høgre utdanning og 
forskning

De gode norske ordningene for heltidsstudier i utlandet bør i hovedsak føres
videre. Men vi er kommet til et tidsskille hvor den norske ordningen for inter-
nasjonalisering av høgre utdanning er utilstrekkelig. En ny norsk modell bør
inneholde et tilretteleggingsprogram for internasjonalisering av norske uni-
versiteter og høyskoler. Et slikt program bør legge til rette for å:
– Inkludere fagmiljøene og utdanningsinstitusjonene som sentrale aktører i

internasjonaliseringen, særlig gjennom å stimulere til korttidsopphold
basert på utvekslingsordninger som norske fagmiljø utvikler gjennom
samarbeidsavtaler med fagmiljø i andre land. Nye ordninger for studier i
utlandet bør bli integrert i utdanningsløp ved norske institusjoner.

– Prioritere forskningsbasert utdanning. Dette utelukker ikke at norske
studier ved lavere grad blir koblet mot utlandet, men midlene som følger
heltidsstudenter i dag går i hovedsak til studier for lavere grad.

– Stille krav om internasjonalisering som et sentralt ledd i lærestedenes
strategiplaner og målsettinger for egen virksomhet.

– Sikre at engelskspråklige mastergrader og norske utdanningsløp blir
bedre samordnet.

– Sikre at desentralisert satsing for internasjonalisering ved institusjonene
blir understøttet av fellestiltak som kan forvalte høy kompetanse og sys-
tematisk læring om internasjonalisering, internasjonaliseringsmuligheter
og -ordninger.

– Sikre betingelser for å etablere ny fagkunnskap som kan se globale og
lokale samfunnsendringer i sammenheng.

– Legge til rette for sommeruniversitet.
– Styrke instiutusjonsbibliotekene og satsing for å kunne dra bedre nytte av

internasjonaliserings-potensialet som ligger i mer aktiv bruk av IKT.
– Se internasjonalisering av høgre utdanning og forskning som et politikko-

mråde der enkelttiltak blir drøftet i lys av verdivalg og sentrale prioriter-
inger.

Utvidet rolle for utdanningsinstitusjonene - økt vekt på kortidsopphold
Innstillingen om internasjonalisering av høgre utdanning, levert av Senter for
internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) til Mjøs-utvalget oktober 1999,
argumenterer for at universiteter og høyskoler får en sentral rolle dersom en
skal styrke internasjonalisering av norsk høgre utdanning. Innstillingen leg-
ger vekt på at innsats for internasjonalisering bør prioritere utdanning som er
forskningsbasert. God forskning og god utdanning befrukter hverandre og
ivaretar behovene for rekruttering. I en tid der markedet øker sitt handling-
srom og forsterker kravet om nytteorientert forskning er det behov for sterke
fagmiljø som kan sikre langsiktighet i kunnskapssamfunnet. Norge bruker i
dag store ressurser på å støtte studenter som ønsker å ta hele grader i utlan-
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det. Svakheten i satsing for kompetanseheving av norske fagmiljø ved hjelp av
internasjonalisering, ligger i det manglende institusjonssamarbeidet.

Norge har i dag en unik posisjon som kjøper av utdanning i utlandet med
det store antallet studenter som tar hele sin utdanning i utlandet, men disse
studentene inngår i liten grad i oppbygging av systematisk kunnskap ved nor-
ske læresteder. Innsatsen på vel 750 mill. kroner får begrensede
ringvirkninger for norske utdannings- og forskningsmiljø. En rolleekspansjon
for fagmiljøene er en forutsetning for å nå Stortingets mål om å få flere stu-
denter til å ta velge korttidsopphold som en del av en norsk grad framfor å ta
en hel utdanning i utlandet. Dagens tiltak har ikke vært tilstrekkelige for å
sikre en utvikling som kan nå Stortingets mål.

Ved å inngå samarbeidsavtaler om utveksling av studenter for enkeltkurs
eller for større moduler, kan de norske fagmiljøene komme i dialog om pen-
sum og fagplan. Det blir også være lettere for den enkelte student å være trygg
på at kurs ved utenlandske universitet lar seg innpasse i et norsk studieløp

Lokale avtaler om gjensidig utveksling kan også gi reduserte eller bortfall
av studieavgifter ute.

Øremerkede midler bør bli stilt til disposisjon for fagmiljø som går aktivt
og forpliktende inn i internasjonalt samarbeid. Ettersom studier for lavere
grad blir tilført mest midler gjennom Lånekassens ordning for heltidsstu-
denter i utlandet, er det rimelig at utvekslingsordninger for hovedfags- og dok-
torgradsstudier blir prioritert når fagmiljøene blir invitert til å inngå samar-
beidsavtaler med institusjoner i andre land.

Eksisterende tiltak med individuelle stipendprogram finansiert av KUF og
programpakker finansiert av UD, er gode fundamenter å bygge videre på, men
fagmiljøene bør få en langt viktigere rolle enn i dag. Også den geografiske
spredningen av samarbeidsrelasjonene bør blir større. Det eksisterer i dag
ingen generelle incitamentsordninger for samarbeid med land utenfor EU.
Med de samarbeidsrelasjoner som etableres gjennom norsk deltakelse i EU-
programmene, er det spesielt aktuelt å etablere skyggeprogram til EUs
mange programmer for utdannings- og forskningssamarbeid som helt eller
delvis retter seg mot land utenfor Unionen, dvs. å kompensere for det faktum
at vi som EØS-land begrenses i vår deltakelse i EU-programmenes utvidelse
mot tredjeland. I tillegg bør det etableres programmer som stimulerer til inter-
nasjonalt samarbeid basert på norske næringspolitiske interesser og på norsk
utenrikspolitisk engasjement. En forutsetning er at andre departementer enn
KUF bidrar til finansieringen av dette. Norsk politikk for bistandssamarbeid
burde åpne for en langt videre geografisk orientering enn tidligere. Dette er
så langt ikke reflektert i institusjonenes faktiske engasjement i utviklingsland.
Næringslivet bør trekkes inn i avtaler mellom fagmiljø i Norge og i utlandet.
Det kan for noen fag være lettere å etablere likeverdige bytteavtaler med fag-
miljø i andre land, dersom praksisplasser i næringslivet blir trukket inn.
– Den etablerte norske ordningen for internasjonalisering bør justeres og

utvides: Norge bør satse på at den skjeve fordelingen mellom de studenter
som tar hele sin utdanning i utlandet og de studenter som får et kortvarig
studieopphold i utlandet som del av norsk grad blir endret. En del av de
store ressursene som i dag er satt av til enkeltstipend bør kanaliseres til
norske fagmiljø for å stimulere formalisert faglig samarbeid om korttid-
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sopphold med institusjoner ute. Denne overgangen skal skje ved å bygge
en pilar for studentmobilitet basert på avtaler om studentutveksling som
går via norske fagmiljø.

– Det bør etableres et program for å finansiere utvekslingsavtaler mellom
norske fagmiljø og vitenskapelige utdanningsinstitusjoner i andre land.
Avtaler for samarbeid om hovedfag og doktorgrad bør bli prioritert.

– Bonus til institusjonene for inn- og utreisende studenter innenfor forplik-
tende samarbeidsavtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner bør
vurderes.

– For å unngå at EU-samarbeidet stenger muligheten for samarbeid med
land utenfor EU bør det opprettes skyggeprogram for den del av pro-
grammene i EU som retter seg mot land utenfor unionen.

Økt vekt på kobling mellom forskning og utdanning ved våre høgre utdanningsin-
stitusjoner
Universiteter har i lang tid hatt tre bein å stå på. De har vært kunnskaps-
banker, kulturinstitusjoner og kunnskapsinnovatorer. Over tid og sted har
disse funksjonene hatt ulik betydning. Kunnskapsbevaring- og vedlikehold
har alltid vært sentral i universitetenes historie, men systematisk
kunnskapsinnovasjon er av nyere dato. Norsk offentlig politikk bør satse på
forskning ved våre høgre utdanningsinstitusjoner og aktivisere samarbeidet
mellom dem, næringslivet og forskningsinstituttene, jf. Forskningsmeldingen
(St.meld. nr. 39 - 1998-99).

Samarbeid med utviklingsland
Internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning med utviklingsland
bør blir styrket etter mønster fra NUFU-modellen. NUFU-samarbeidet er unik
i sin tanke og konstruksjon da dette samarbeidet er den første helhetlige
satsning på et samarbeid mellom forskere i utviklingsland og Norge. Midler
er blitt bevilget av Utenriksdepartementet siden 1991 via fem-årlige avtaler
med Universitetsrådet for at norske forskere, vitenskapelige miljøer og insti-
tusjoner kunne inngå i et forpliktende samarbeid med tilsvarende i
utviklingsland. Målsetningen er å øke kapasitet og kompetanse innen forskn-
ing og høgre utdanning i utviklingsland via langsiktig og likeverdig samarbeid
med norske forskere og deres institusjoner. NUFU-modellen bør utvides til
samarbeid med land i den tredje verden som ikke defineres som prioriterte og
sentrale samarbeidsland for NORAD.

En sentral utfordring er å iverksette UDs nye strategi for styrking av for-
skning og høgre utdanning i tilknytning til Norges forhold til utviklingslan-
dene. Strategien viser at det i dag er sterk politisk oppslutning om at
kunnskapsfeltet er viktig for norsk bistand. Universitetene i sør gir i en rekke
land sentrale bidrag til innovasjon, utvikling og politisk pluralisme. Utvikling
av norsk samarbeid bør ha som mål å bygge bærekraftige utdannings- og for-
skningsmiljø i sør.

Institusjonene i Nord og Sør kan i samarbeidet legge vekt på sitt inter-
essefellesskap i felles endringsprosesser, kvalitetsutvikling, koblinger mel-
lom innovasjon og kunnskapsbevaring og -formidling, informasjons- og kom-
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munikasjonsteknologi, økt samarbeidskompetanse, utvikling av profesjonsut-
danningene, etc. I alle fall vil samarbeidet måtte innskrives i institusjonenes
strategier og støttes av myndigheter som ser institusjonene som partnere i
utvikling av internasjonalt samarbeid.

Viktigheten av universitetenes rolle som kulturinstitusjoner, kunnskaps-
banker og innovatører har variert over tid og sted. Det er imidlertid en trend i
dag å legge vekt på utviklingen av innovatorfunksjonen, dvs. forskning, men
også å se den i sammenheng med kunnskapsbankfunksjonen, dvs. formidling
og utdanning. I utviklingsland er dette desto viktigere ettersom universitetene
er omtrent alene om å ha slike funksjoner, og de er alene om å kombinere
dem.
– Internasjonalt forskningssamarbeid i Norge med utviklingsland bør blir

styrket etter mønster fra NUFU-modellen. Dette bør også gjelde samar-
beid med land ut over NORADs prioriterte land.

– Modellen bør utvikles til å omfatte utdanningssamarbeid og oppbygging
av utdanningstilbud.

– Institusjonssamarbeid med utviklingsland må innarbeides i institus-
jonenes internasjonale strategier og støttes av myndighetene.

– Den sentrale plass som institusjonssamarbeidet nå får i verden og institus-
jonenes ansvar for både forskning, forskeropplæring og profesjonsutdan-
ning tilsier en øket satsing på slikt samarbeid.

Hovedfag, standardisering, fleksibilisering og mobilitet
De engelskspråklige mastergradene har gitt en ny åpning for utenlandske stu-
denter til å ta utdanning i Norge. For at internasjonale kurs ikke skal bli en iso-
lert øy ved enkelte fagmiljø, bør institusjonene øke innsatsen for å kombinere
kurs på engelsk med dagens hovedfags-/mastergradsløp. Internasjonale kurs
bør blir åpne for norske studenter og integrert som en del av institusjonenes
faglige strategi.

Økt vekt på avtaler mellom fagmiljø i Norge og i utlandet må innebære at
kurs eller moduler ved utenlandske institusjoner blir innpasset i eget fag, -
ikke bare godkjent. Utvekslingsavtaler kan gjøre det mulig å redusere stud-
ieavgifter som norske studenter til nå har måttet betale ute. Dette kan gi redu-
serte utgifter til studier i utlandet. Avtalene kan være bilaterale eller ha flere
parter. Praksisplasser i næringslivet kan være en attraktiv motytelse for uten-
landske studenter i Norge i fagmiljø der undervisningen er på norsk eller der
faglig kvalitet ikke trekker nok studenter fra utlandet.

Norsk innvandringslovgivning har svært restriktive bestemmelser for alle
andre studenter enn dem som kommer fra EØS-området. Det styrende prin-
sipp er at alle studenter skal returnere hjem snarest mulig etter endt studium.
Den som tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge som student, har ikke
anledning til å søke arbeidstillatelse her før fem år senere. Det er to hovedin-
nvendinger mot dagens bestemmelser; for det første at myndighetenes kon-
troll går lenger inn i vurdering av valg av studium og progresjon enn det som
er vanlig i andre land, for det andre at bestemmelsene håndheves på en måte
som er lite tilpasset dagens globale arbeidsmarked. De beste ekspertene
reiser ofte ikke hjem, men til en annet industriland.
– Universitetsloven må ikke være til hinder for at norske studenter kan følge
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kurs og forelesninger på andre språk enn norsk.

Ny organisering av kunnskap og erfaring om internasjonalisering
Flere land, spesielt store land i Nord-Europa med et omfattende utenrikspoli-
tisk engasjement, har tradisjon for at en sentral organisasjon håndterer felle-
sanliggender for internasjonal kontakt i høgre utdanning. Dette gjelder blant
annet British Council i UK og DAAD i Tyskland som begge deler ut stipend,
arrangerer kurser og generelt bidrar til promotering av egen utdanning og
kultur ute. Nyere organisasjoner er NUFFIC i Nederland og CIMO i Finland.
Disse enhetene fungerer også som sterke proaktive sentralenheter for inter-
nasjonalisering av egen høgre utdanning. Bortsett fra CIMO, er alle uavhen-
gige stiftelser sprunget ut av og med sterk tilknytning spesielt til univer-
sitetene. EUs utdanningsprogrammer forutsetter at det etableres nasjonale,
tekniske kontorer. Ansvaret for de deler av SOKRATES- og LEONARDO-pro-
grammene som retter seg mot høgre utdanning, legges gjerne til slike
enheter. De nasjonale, sentrale enhetene har gått sammen og dannet organ-
isasjonen Academic Cooperation Association (ACA), som er delansvarlig drift-
soperatør for SOKRATES i Brussel. Også Det norske universitetsråd er
medlem av ACA.

Vektleggingen av institusjonenes og fagmiljøenes rolle henger tett sam-
men med at de utgjør det naturlige sentrum for internasjonaliseringen av
høgre utdanning. Dette er bakgrunnen for at innstillingen påpeker at et felle-
sorgan tilknyttet institusjonenes kan gi støtte og ivareta fagmiljøenes samlede
behov på dette området. Et slikt organ som utgår fra og tilhører institusjonene
det skal betjene, har Norge allerede i Senter for internasjonalt universitetssa-
marbeid (SIU) under Det norske universitetsråd. SIU utfører i dag en del funk-
sjoner for internasjonalisering.

Et fellesorgan for institusjonene kan forvalte programmer for internasjon-
alt samarbeid, samordne internasjonale avtaler og bistå i å profilere norsk
høgre utdanning internasjonalt. Videre kan det stå for formidling mellom
høgre utdanningsinstitusjoner og internasjonale institusjoner, bl.a. Verdens-
banken, IMF, FN-systemet. En slik fellesorganisasjon kan ivareta behovene
for nasjonal koordinering, ta et ansvar for informasjon og informasjonsmeg-
ling knyttet til kjerneoppgavene og aktivisering av norske fagmiljø og institus-
joner internasjonalt. Den samlede formidling av internasjonal informasjon,
kontakt, og kompetanse som en fellesorganisasjon kan gi institusjonene og
fagmiljøene vil være et aktivum for det internasjonale engasjement ved
høyskoler og universitet i Norge.
– En desentralisert satsing for styrket internasjonal orientering ved fagmil-

jøene bør støttes av en felles serviceorganisasjon utgått fra institusjonene.
Denne bør ha kompetanse for læring og informasjon knyttet internasjona-
lisering, og for drift av programmer på vegne av institusjonene. En bør vur-
dere om etablerte programmer og ordninger som i dag trekker store vek-
sler på institusjonenes rammebevilgninger (Kvoteordningen og Kultur-
avtaleprogrammet) samt ordninger som med fordel kan knyttes tettere til
institusjoneens internasjonaliseringsarbeid (sendelektoratene), bør leg-
ges til institusjonenes fellesskap.



NOU 2000: 14
Vedlegg 18 Frihet med ansvar 972
Mellom globalisering og lokal identitet: Nye faglige utfordringer
I en tid der kunnskapssamfunnet skal øke sin kapasitet til å takle globale
utfordringer og samtidig sikre betingelsene for differensiert og lokalt oppar-
beidet kunnskap og identitet, er det viktig at universitetene og høyskolene blir
satt i stand til å utvikle nye fagfelt og nye tverr- og flerfaglige samarbeidsord-
ninger. Et eksempel på dette kan være kunnskap om konfliktløsning og fore-
bygging av krig. Norge har i flere år engasjert seg sterkt i fredsarbeid og freds-
mekling. Eksempler som enhver har lagt merke til er Midtøsten og Guate-
mala. Internasjonal konfliktløsning er blitt fulgt av norsk bistand og tematisk
med en utvidet innsats innenfor rettighetsspørsmål. Denne satsingen har hittil
ikke blitt fulgt opp med faglige initiativ innen høgre utdanning. Norge har flere
institusjoner involvert i slikt arbeid innen forskning, rettighetsspørsmål og
praktisk fredsarbeid. Det bør legges til rette for et utstrakt samarbeid mellom
norske kunnskapsmiljøer i dette feltet, realisere kunnskapen og omsette den
til ytterlige læring, utdanning og produksjon.

Et annet tema som bør prioriteres er utviklingsrelatert forskning og utdan-
ning. Studenter med stipend fra norske myndigheter utgjør en viktig del av
den norske import av studenter fra utlandet. Dersom norske institusjoner
søkte å identifisere utviklings- og endringsmuligheter i egne strategier, ville
de kunne kobles til endringsstrategier i utviklingsland. Det er ikke vanskelig
å se at et slikt scenario for våre egne universiteter kompletterer nettopp de
behov som universitetene i utviklingsland har: kontekstualisering, relevans til
egne problemområder, oppgradering av forskning. Med disse felles inter-
esser som utviklingsmål vil forskjellen mellom Norges samarbeid med indus-
triland og utviklingsland kunne bli redusert.

Et tredje tema som bør prioriteres er kunnskap om forskning og utdan-
ning i en ny globalisert verden. Utenrikspolitikken for utdanningspolitikken er
blitt dramatisk viktigere enn den var for få år siden.

En arena som kan gi åpning for nye tema er sommeruniversitet. Et som-
meruniversitet kan basere seg på norske og internasjonale samarbeidspart-
nere. Det kan brukes til å fremme norsk kvalitet og tema som norske institus-
joner ønsker å bli ledende på. Et sommeruniversitet kan også tilby kurs som
kan fungere som etterutdanning eller som deler av en grad. Sommeruniver-
sitet kan bli en instans for å trekke det internasjonale vitenskapsmiljø til
Norge. I en tid hvor aktiviteten ellers stort sett er lav og Norge som turistmål
er på sitt mest attraktive, kan det rette tilbudet være det som skal til for å
trekke internasjonal toppkompetanse i form av fremragende vitenskapsfolk og
flinke studenter til Norge. Sommerskolen i Oslo har på sitt vis lenge fungert
som et sommeruniversitet.

Våre miljø for forskning og utdanning trenger gjesteforskere og gjestefor-
elesere fra utlandet til Norge. Og vi trenger samarbeid med forskningsinstitut-
tene i Norge for å benytte oss av vår samlede kompetanse i utdanning av for-
skere. Disse mulighetene må ikke være salderingsposter i institusjonenes og
instituttenes budsjetter.
– Norge bør utvikle internasjonale sommeruniversitet som fokuserer på glo-

bale kunnskapsutfordringer som fred og konfliktløsning, utviklingsrelat-
ert forskning og utdanning, kunnskap om forskning og utdanning i en glo-
balisert verden.
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Internasjonalisering som samordnet politikkområde
En studie av ulike nasjonale systemer for høgre utdanning viser at ulike nas-
joner søker å fremme sine fortrinn. Norge har et større handlingsrom enn det
ofte blir framstilt dersom vi er villige til å se internasjonalisering som en viktig
del av politikken for høgre utdanning og forskning. Ønsker om økte tiltak i
internasjonalisering må vurderes opp mot sentrale verdier og kvaliteter innen-
for det enkelte system for høgre utdanning.

Til tross for at vi observerer heterogenitet når vi sammenligner internas-
jonaliseringspolitikk komparativt mellom nasjoner, registrerer vi en
hovedtrend: Internasjonalisering av høgre utdanning er i stadig sterkere grad
betraktet som et eget politikkfelt. Politikkfeltet har rett nok ulike begrun-
nelser eller koblinger i ulike land. I Norge er koblingen til bistandspolitikk vik-
tig. I Frankrike og Tyskland er kulturpolitiske aspekter viktig. I USA, Storbri-
tannia og Australia er økonomiske betraktninger sentrale. Et fellestrekk er
rimelig entydig i land vi sammenligner oss med: Internasjonalisering av høgre
utdanning og forskning er i økende grad betraktet som et eget politikkfelt. I
Norge bør vi sikre at dette skjer i dialog med og som en del av en samlet utdan-
nings- og forskningspolitisk diskurs. I SIUs rapport er det listet opp fem ulike
motiv eller mål som har vært brukt for internasjonalisering:
i. Internasjonalisering som nytt mål for å heve kvaliteten i høgre utdanning
ii. Internasjonalisering som middel for økt konkurransedyktighet
iii. Internasjonalisering som middel til å øke institusjonens inntekter
iv. Internasjonalt samarbeid som kulturpolitikk
v. Internasjonalisering som fredsskapende og globalt ansvarlig virksomhet

– Arbeidet med å formulere en helhetlig strategi for internasjonalisering
med utdanningsinstitusjonene som sentrale partnere bør vektlegges i
det videre utredningsarbeid for norsk utdanningspolitikk.
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Vedlegg 19 

Høgre utdanning i samspill med arbeids - og næringsliv i 
et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Sammendrag og sentrale trekk
Rolf Kristiansen, Leonardo da Vinci, NCU Norge

Innledning
Innenfor rammen av det felles oppdraget mellom SIU og LEONARDO-

Norge om å:
Identifisere og drøfte den internasjonalisering som finner sted innen

høgre utdanning
Beskrive drivkreftene bak utviklingen
Peke på mulige konsekvenser dette vil ha for det norske utdanningssyste-

met
Skissere mulige norske tilpasninger
leverte LEONARDO-Norge en delrapport med siktemålet å beskrive, i et

internasjonalt perspektiv:
– Sentrale norske erfaringer fra samarbeid mellom høgre utdanning og

arbeids- og næringsliv
– Utvalgte europeiske eksempler på slikt samarbeid
– Utvalgte eksempler fra land utenfor Europa
– De generelle trendene som preger samspillet mellom høgre utdanning og

arbeids- og næringsliv

Høgre utdanning oppfattes her som de statlige og private høgskolene, de
vitenskapelige høgskolene og de fire universitetene, mens instituttsektoren er
holdt utenfor. Den vil bare delvis bli berørt i forbindelse med en beskrivelse
av finansieringsbildet. Det vil ikke være mulig å gå inn på hver enkelt institus-
jon, men derimot gi eksempler på tiltak og samarbeidsformer som illustrerer
hvordan samspill kan etableres og videreutvikles.

Når en i oppdraget benytter betegnelsen næringsliv, må dette begrepet i
mange sammenhenger omfatte arbeidslivet i sin fulle bredde, både bedrifter
og offentlige virksomheter. Bedrifter vil spenne fra større konsern med bety-
delige egne ressurser til FoU-virksomhet og utdanning til de tusener av små
og mellomstore bedrifter som er det typiske norske virksomhetsbildet.

Offentlig sektor er av betydelig størrelse i det norske arbeidslivet, og den
omfatter en rekke viktige samspillspartnere, spesielt for de regionale høg-
skolene. Språkbruken vil derfor kunne bli noe «springende» og kan hende
oppleves som lite tilfredsstillende for offentlig sektor i de situasjonene hvor en
vil være spesielt opptatt av hvordan den forretningsbaserte delen av
arbeidslivet står i et «gi-og-få» forhold til høgre utdanning.

I et samspillsbilde må også arbeidslivets parter tas med som et sentralt ele-
ment, slik en kjenner det fra bl.a. debatten om endring av universitetene og
ikke minst når det gjelder kompetansereformen.

Samspill spenner i denne sammenhengen fra faglig rettet forsknings- og
utviklingsarbeid hvor prosjekter finansieres direkte, via prosjektsamarbeid,
sponsoravtaler og utvekslingsordninger for studenter og ansatte på begge
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sider, til aktiv deltakelse i styringsorganer på ulike nivåer. Norsk deltakelse i
EUs rammeprogrammer for forskning er bare omtalt indirekte, uten å forsøke
å gi en samlet oversikt over deltakelsen.

Samspill mellom høgre utdanning og arbeids- og næringsliv - Noen refle-
ksjoner om krav og forventninger

For dette avgrensede oppdraget er det spesifisert at en skal se nærmere
på samspillet mellom høgre utdanning og næringslivet i Norge, særlig med
tanke på en videreutvikling av et slikt samspill i et internasjonalt perspektiv.
For å se hvordan en slik problemstilling er forankret i sentrale planer, rettes
blikket i denne innledende delen mot strategidokumenter ved de fire univer-
sitetene. De vitenskapelige høgskolene og de statlige høgskolene har med en
viss variasjon også utarbeidet tilsvarende planer, men de blir ikke drøftet i
denne sammenheng.

Strategisk forankring
En gjennomgang av de fire universitetenes strategiplaner viser at ord som

arbeidsliv og næringsliv er lavfrekvente.
I strategiplanen fra 1994 for Universitetet i Oslo 663 ble ordet næringsliv

nevnt én gang, og da i forbindelse med samarbeidspartnere på lokalt og
regionalt nivå - og i den sammenhengen minst like mye med tanke på interes-
sene i forhold til vertskommunens vurdering av UiO som for samspillet med
arbeids- og næringslivet.

Når det gjelder de øvrige universitetene, har de i sine strategiplaner fulgt
en noe mer ambisiøs linje, tilpasset sine særtrekk og til dels tradisjonelle inter-
esser. Spesielt peker Tromsø 664 seg ut ved en markert landsdelsprioritering.

Et interessant trekk ved Tromsøs strategiplan er at en der ser et globalt
ansvar sammen med landsdelsansvaret og peker på hvordan særegenheter i
naturgrunnlag skaper spesielle behov når det gjelder forvaltning av naturres-
surser og næringsutvikling som knytter seg til disse.

I Bergen 665 har en gjort et interessant grep ved å presentere seg direkte
med egen hjemmeside med oppslag rettet mot næringslivet. På samme måte
som i Tromsø legges det vekt på viktigheten av at «produksjon av forskning,
undervisning og andre tjenester er relevante og konkurransedyktige i forhold
til ulike brukergrupper, spesielt innefor landsdelens næringsliv, forvaltning og
kulturliv».

Det blir her lagt stor vekt på overføringen av «kunnskapsbaserte tjenester,
knytte kontakter med næringsliv og offentlige organisasjoner, ivareta økono-
miske rettigheter (patentrettigheter, royalties) og etter- og videreutdanning,
og generelt også hvordan universitetets produkter og kontakter kan bidra til
å styrke institusjonens økonomi.» Dette ses helt klart i et perspektiv hvor en
vesentlig del av høgre utdannings driftskostnader kan, og sannsynligvis må,
dekkes inn gjennom organisert økonomisk virksomhet knyttet til den enkelte
institusjon 666.

663.Universitetet i Oslo (1994): Strategisk plan 1995-99 - Universitetet i kunnskapssamfunnet
664.Universitetet i Tromsø (1999): Strateginotat for Universitetet i Tromsø fram til år 2010
665.Universitetet i Bergen (1999): Strategisk plan 2000-2005 for Universitetet i Bergen
666.Dette har Bergen hatt lang praksis på, og det fremstår vel heller ikke som svært avvik-

ende i forhold til Mjøsutvalgets (1999) innspill om randsonevirksomhet:  Organisering av 
oppdragsvirksomhet.
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I likhet med Tromsø anlegges det et internasjonalt perspektiv på sam-
spillet med næringslivet og sentrale FoU-miljøer ved at når det gjelder
«eksterne nettverk nasjonalt og internasjonalt vil universitetet legge stor vekt
på samspillet med Norges forskningsråd, både på det strategiske nivå og gjen-
nom rådets organiserte internasjonale samarbeid og dets kontakter til
næringslivet».

På samme måte som i Bergen knytter NTNUs 667 utfordringer seg til

Den raske teknologiske utviklingen og globaliseringen av økonomien
preger alle deler av samfunnet. Internasjonaliseringen av næringslivet
innebærer sterkere konkurranse og krav til kompetanse og kvalitet.
Veksten innenfor kommunikasjon og informasjonsbehandling fører til
endrede samarbeidsformer, og skaper nye muligheter for kulturell
kontakt og påvirkning.

Vinklingen mot samfunn, kultur- og næringsliv avspeiler NTNUs situasjon
som et samlet universitet bygd på to temmelig forskjellige pillarer

De enkelte institusjonene tar til en viss grad tak i problemstillingene kny-
ttet til arbeidslivets behov - også i et internasjonalt perspektiv. Spenningen
knyttes vel mer til realiseringsevnen når en ser sektoren under ett.

Arbeids- og næringslivet: Virksomhetenes behov 668 arbeids- og næringsliv
består av et stort antall små- og mellomstore bedrifter (SMB) 669 og offentlige
virksomheter som representerer en mulighet og en kilde til innovasjon og ver-
diskapning. For svært mange av disse vil økt kontakt og langsiktig samarbeid
med universitet, institutt og høgskoler være positivt - som én av flere kilder til
innovasjon og utvikling. Dette betinger virkemidler som er utviklet og gjen-
nomført på virksomhetenes premisser.

De utfordringene norsk næringsliv står overfor kan oppsummeres slik:
– møte økende internasjonal konkurranse
– sikre rekruttering av høyt utdannet personell
– håndtere behov for oppdatert kompetanse i hele verdikjeden
– erkjenne at innovasjon som regel er basert på samarbeid og nettverk:

internasjonalt, nasjonalt og regionalt
– få til systematisk samarbeid med relevante FoU-miljøer for å styrke

innovasjonsevnen
– utvikle innovative bedriftskulturer
– ta i bruk ny teknologi gjennom internasjonalt og nasjonalt samarbeid
– ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi
– øke tilgangen på risikovillig kapital

Med unntak av det siste punktet om risikovillig kapital, bør høgre utdanning
være en svært aktuell samarbeidspartner for næringslivet, og siden
kunnskapen foreldes raskere enn før, blir tilgangen på oppdatert kunnskap
stadig viktigere. Også for SMB er det derfor grunnleggende å sikre seg utdan-
net og kvalifisert arbeidskraft. I dagens aksellererende IT-samfunn er ikke
kompetanse og kunnskap i seg selv en knapp faktor. Det er derimot mangelen

667.NTNU (1998): Strategi for NTNU mot 2010: Kreativ - konstruktiv - kritisk
668.Dette avsnittet bygger bl.a på Forskningsrådet (1998) Program for brobygging mellom 

næringsliv og forskning, Området for Industri og energi
669.Etter norsk definisjon har en SMB mindre enn 100 ansatte.
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på kompetent arbeidskraft innenfor en rekke fagfelt som er den kritiske fak-
toren for bedriftene. Mange SMB taper her i konkurransen med større fore-
tak. Det er også mange SMB som opererer innenfor modne industrier der
teknologien allerede er høyt utviklet. For å sikre eller øke konkurranseevnen
kan ytterligere teknologi-, produkt- og prosessutvikling i mange tilfeller være
så krevende at det er nødvendig å søke spisskompetanse og ekspertise fra et
egnet FoU-miljø.

Forskningsrådet er i sin nye Strategi for næringsrettet FoU (februar 1998)
og i satsingen «Lærende bedrifter gjennom kompetanseutvikling og forskn-
ing» (1998-2001) opptatt av å sette visjonen om et lærende næringsliv på dag-
sorden. Dette gjelder såvel store som små foretak. Forskningsrådet legger i
disse dokumentene betydelig vekt på å styrke samarbeidet med andre aktører
i virkemiddelapparatet. I dokumentet «Strategisk plattform for program for
teknologioverføring«(mai 1998) understrekes dette ift. SND, NHOs FiiN-
prosjekt og rådgivnings- og veiledningstjenesten. Intensjonen er at ulike tiltak
innen opplæring, videre- og etterutdanning, kompetanseutvikling og FoU let-
tere skal kunne ses i sammenheng og imøtekomme bedriftenes utviklingsbe-
hov. Samtidig er det viktig å kunne tilby bedriftene koplinger til ulike bruker-
styrte FoU-programmer som også kan gi mer kontinuitet i innovasjonsarbei-
det.

Forskningsrådet peker så på en av de store utfordringene for et samarbeid
mellom høgre utdanning og bedriftene. Realiteten er at

Hovedtyngden av SMB har i dag liten erfaring med FoU-arbeid. Det er
få av dem som har etablert langsiktig samarbeid med utdannings- og
forskningsinstitusjoner. Årsakene til dette er flere. FoU-miljøenes
problemstillinger og arbeidsformer er svært ofte ikke tilpasset SMBs
virkelighet og behov. Undervisningspersonell i universitets- og
høyskolesektoren, selv innenfor næringslivsrelevante fagområder, ar-
beider ofte langt fra de små bedriftenes hverdag. Forskeres innsikt er
i næringslivets hverdag ofte begrenset av at relativt få av dem har
næringslivs- eller industriell erfaring. Bedriftene på sin side, og særlig
SMB, mangler også kjennskap til hva FoU-miljøene kan tilby. De man-
gler gjerne også tid og ressurser til å engasjere seg.

Dette avspeiler nettopp hva statsråd Lilletun har presentert som arbeids- og
næringslivets «avgrensa tingingskompetanse». Likevel bør det være mulig å
utvikle en aktiv og tillitsbyggende kommunikasjonsprosess mellom bedrift og
FoU-miljø ved satsing på
– Stimulere til utvikling av innovative regionale nettverk på tvers av

næringsliv, FoU-miljøer, myndigheter og andre aktører
– Systematisk kompetansesatsing i SMB gjennom rekruttering av høyt

utdannede
– Brobygging for å stimulere til kommersialisering av forskningsbaserte

ideer
– Teknologi- og kunnskapsoverføring både internasjonalt, nasjonalt og

regionalt

På mange måter kan dette sies være nettopp hva fellesskapet mellom NTH og
SINTEF har siktet mot gjennom mange år, men hvor en nok har hatt vansker
med å nå ut til «de brede lag» av bedrifter. Et regionalt høgskolesystem vil,
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sammen med det etablerte veiledningsapparatet, kunne være en langt viktig-
ere innsatsfaktor enn hva som synes å være tilfellet i dag. De to partene, bed-
rift og utviklings- og kompetansemiljø, bør kunne leve bedre opp til BRO-
idéene hvor målene er rimelig klare:

Mål knyttet til bedriftene
– Bidra til utviklingen av lærende bedrifter hvor virkemidler innen teknolo-

gioverføring, kompetanseutvikling og FoU blir et mer helhetlig tilbud til
bedriftene

– Bidra til at bedrifter med liten FoU-erfaring - og særlig SMB, inngår i ulike
samarbeidsnettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt

– Styrke kompetansen og dermed øke bedriftenes forutsetninger for å
engasjere seg i FoU-arbeid

– Bidra til økt innovasjon og verdiskaping i de bedriftene vi samarbeider
med

– Bidra til at flere bedrifter får tilgang på resultatene av nasjonal og internas-
jonal FoU

Mål knyttet til FoU-miljøene
– Bidra til å utvikle mer tilgjengelige FoU-miljøer for SMB, herunder utvikle

og teste ut nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder
– Videreutvikle regionale innovasjonssystemer og -nettverk
– Styrke gjensidig mobilitet mellom FoU-miljøer og SMB
– Øke antall kommersialiseringer av forskningsbaserte forretningsideer

som oppstår i universitets- og instituttmiljøene

Partene i arbeidslivet
Dette er imidlertid ikke de eneste signalene som har kommet om behovet

for et bedre samspill mellom arbeidsliv og høgre utdanning. Gjennom de siste
årene har det vært klare signaler om at en ikke kan akseptere høgre utdanning
som lukket område, styrt av institusjonene alene - uten innsyn eller ekstern
medvirkning, enn si tilpasset behov som samfunnet omkring med rimelighet
kan stille. Tydeligst, og kanskje mest provoserende, har dette kommet til
uttrykk gjennom utspillet om et norsk «Open University» - som var partene i
arbeidslivets reaksjon på en opplevd manglende evne og interesse fra univer-
sitets- og høgskolesektoren for bl.a. deres behov.

For partene i arbeidslivet har dette vært et sentralt tema i lengre tid, og
Regjeringen ble i 1996 av Stortinget pålagt å legge fram en melding om bl.a.
livslang læring. Buer-utvalgets arbeid resulterte i NOU 1997:25 Ny kompet-
anse - Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk, som
etter en omfattende høringsrunde og departemental behandling ble presen-
tert for Stortinget som St.m. 42 (1997-98) Kompetansereformen.

Parallelt med den politiske prosessen mellom Storting, departementer,
partene i arbeidslivet og de aktuelle aktørene, gjæret denne saken også i tarif-
forhandlingene gjennom siste halvdelen av 90-tallet. Dette gjaldt både i forhan-
dlingene mellom Staten og hovedsammenslutningene i de to siste oppgjørene,
men ikke minst mellom LO og NHO i oppgjøret i 1998. Viktigheten av
partenes enighet om en handlingsplan om kompetanse fremstår tydelig når en
også ser at staten forpliktet seg til å spille en aktiv rolle ved gjennomføringen.
Planen, slik den er beskrevet i protokollen fra disse forhandlingene, er på tils-
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varende måte integrert i protokollene fra de påfølgende forbundsvise forhan-
dlingene.

Gjennomføringen av denne planen reiser en rekke sentrale spørsmål, bl a
i tilknytning til prinsipper for utdanningspermisjon, styrket yrkesorientert
EVU med høgre utdanning som en viktig tilbyder, styrket kompetanseut-
vikling i bedriftene, læring i arbeid og dokumentsasjonsordning for fag- og
yrkesopplæring, inntaksregler, skatteregler, støtteordninger og stimulans til
utvikling av et kompetansemarked gjennom utviklingskontrakter. Sett i et per-
spektiv hvor grensene for høgre utdanning endres, på tilsvarende måte som
OECD i stadig sterkere grad peker på begrepet tertiær utdanning som mer
omfattende, åpner dette for nye typer av kontakter mellom et bredspektret
arbeidsliv og morgendagens universiteter og høgskoler. Her vil stikkord som
opplæring på arbeidsplass og dokumentasjon av realkompetanse, også i for-
hold til høgre utdanning, stå sentralt.

Utvikling av høgre utdanning på et tertiært nivå

The stakeholders
I det foregående har det vært lagt stor vekt på at utviklingen av høgre utdan-
ning, både hva innhold og formidlingsform angår, må utformes i samarbeid
med de «reelle interessentene», sluttbrukerne, enten det er snakk om stu-
denter, konkrete virksomheter eller samfunnet i sin helhet. Ord som marked-
stilpasning og kundeorientering kan gjerne brukes i mange av de situasjonene
vi ser foran oss med Kompetansereformen og større behov for ekstern finan-
siering av universiteter og høgskoler. Dette er synspunkter som kan falle
enkelte institusjoner tungt for brystet, men det finner i alle fall klar støtte hos
OECD i avsnittet  Conclusions and future policy direction, som baserer seg på
de funn og observasjoner som er gjort gjennom de senere års evalueringer av
situasjonen innen 10 medlemsland, herunder Norge. OECD tilrårher klart at
670

Neither existing institutional structures, policies and procedures, nor
the controls exercised by governments should be the starting point.
Rather, the needs and interests of the clients, the students, and the
stakeholders should frame the debate while governments hold the
ring and make strategic interventions (s. 102).

På tilsvarende måte er «stakeholders» som «national and institutional policy-
makers, teaching and related staff, researchers and students, and administra-
tive and technical personnel in institutions of higher education, the world of
work, community groups» også et viktig begrep for UNESCO 671.

Ser en videre på hvordan de store internasjonale organisasjonene ser på
utviklingen av høgre utdanning, trekkes det også én konklusjon til. De
«gamle» strukturene må endres, ikke minst på grunn av de nye formene for
reelt samspill med mange nye aktører.

Forskning

670.OECD (1998): Redefining ter tiary education.
671.UNESCO (1998): World conference on higher education. World declaration on higher 

education for the twenty-first century: Vision and action
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Statens ønske om at næringslivet selv skal stå for en større del av FoU-
innsatsen, slik det framkommer i budsjettet (dette gjelder spesielt Nærings-
og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet), deles ikke like
optimistisk av alle. I Forskningspolitikk 99:1 gir Forskningsrådets Kari
Kveseth 672 noen kommentarer til industriens FoU-aktivitet:

Næringslivet forsker for lite. Dette henger sammen med vår industris-
truktur, som består av mange små og mellomstore bedrifter. Hoved-
tyngden av vår verdiskapning skjer i råvarebaserte industrier som
forsker lite i forhold til omsetningen. Selv om det fins mange hederlige
unntak, er det viktig for verdiskapingen at vi klarer å endre dette. Den
offentlige, næringsrettede forskningspolitikken har dette som mål.
Fragmentering av denne og den kraftige reduksjonen i midler vi har
opplevd, er derfor bekymringsfull. Vi ser også at flere av de store bed-
riftene legger sine forskningsaktiviteter til utenlandske laboratorier.
Uten kunnskapssentre på høyt nivå på vitale industriområder, står vi i
fare for å utarme vår industrikultur.

Hennes påpekning av at deler av næringslivet «flagger ut 673 sine forskning-
saktiviteter til utlandet, faller sammen med Christian Hambros etterlysning av
samspillet næringsliv-stat i det samme nummeret 674. Løsningen kan være å
stimulere høgre utdanning (hans formuleringer rettet seg mot universitetene)
til å intensivere sitt engasjement, slik at institusjonene i større grad konkurre-
rer med hverandre - både om oppdrag og om studentene. Behovet for
kunnskapsintensive bedrifter vil enten forutsette at det legges i hendene på
næringslivet etter en markedsstyrt modell, eller at

næringsliv og stat går sammen for å stimulere framveksten av
kunnskapsintensiv næringsvirksomhet. Dette kan betegnes som
«Samspillsmodellen». I modellen samarbeider myndighetene tett med
næringslivet for å fremme verdiskapning og «gjødsler» innovasjons-
systemet med FoU-midler på prioriterte områder - slik Irland nå gjør.

Med en samlet plan for institusjonene, gjennom en  Rammeavtale om univer-
sitetsutvikling med bredt statlig engasjement, vil en fellesfinansiering mellom
stat og næringsliv styrke norsk høgre utdannings konkurranseevne også
internasjonalt.

De samlede utgifter til forskning og utvikling (FoU) i Norge økte med 2,3
milliarder fra 1995 og utgjorde 18,2 milliarder kroner i 1997 675. Hovedtyngden
av veksten fant sted i næringslivet og i universitets- og høgskolesektoren med
en realvekst på rundt 9 prosent over toårsperioden, mens det for instituttsek-
toren ikke var noen vekst.

672.I intervju med Hans Skoie, Forskningspolitikk 99:1
673.Dette er ikke et ensidig norsk fenomen. I den senere tid har en rekke svenske storkon-

serner annonsert hel eller partiell utflagging av sine respektive hovedkontorer gjennom 
fusjoner eller på annen måte. Det har vakt særlig oppsikt at det store legemiddelfirmaet 
ASTRA, så vel som Ericsson og Volvo, står foran slike utflyttinger.I lys av den tradisjonelt 
sterke FoU-satsingen som preger disse konsernene, er ikke minst bekymringen betyde-
lig i forskningspolitiske kretser i Sverige.

674.Christian Hambro: Styrk samspillet næringsliv - stat (foredrag i Polyteknisk forening 
17.2.99)

675.NIFU/SSB 1999.
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Nær halvparten av denne FoU-innsatsen finansieres av næringslivet. Fin-
ansiering fra utlandet økte mest og var i 1997 1,2 milliarder kroner. Det er
interessant å legge merke til at finansiering fra Norge, men utført i utlandet,
imidlertid utgjorde nesten det dobbelte 2,3 milliarder. Dette omfatter
næringslivets innkjøp av FoU og midler over statsbudsjettet til deltagelse i
EUs rammeprogrammer, CERN mv. Sett i sammenheng med bekymringene
i Sverige over utflagging av FoU-intensive bedrifter, er det rimelig å vente at
det samme mønsteret også vil finnes i Norge.

For deler av universitets- og høgskolesektoren kan det være interessant å
se at veksten i FoU-utgiftene utført i næringslivet mellom 1995 og 1997
primært skyldes de tjenesteytende næringene, særlig databransjen, mens
industrien samlet sett hadde en realnedgang.

Forskningsfeltet og næringsliv
I den nye forskningsmeldingen 676 innledes det med å peke på at

kunnskap og kompetanse får en stadig økende betydning for evnen til å løse
felles oppgaver, samtidig som den teknologiske utviklingen har åpnet opp nye
muligheter for både næringsutvikling, kulturspredning og velferdstiltak. For
næringslivets del har disse endringene ført til lavere produksjons- og trans-
portkostnader, større markeder, kortere produktlevetid og økende konkur-
ranse. I stadig større grad kreves det avansert kunnskap og ny teknologi for å
utvikle og levere nye produkter, prosesser og tjenester. Kunnskap er med
andre ord blitt en avgjørende innsatsfaktor i all produksjon og tjenesteyting,
også for primærnæringene og tradisjonell norsk industri.

I meldingen går Regjeringen inn for å styrke forskningsinnsatsen i Norge,
slik at Norge i løpet av den neste fem-års-perioden kommer på linje med gjen-
nomsnittet i OECD-landene, målt som andel av BNP. Behovet for å styrke
både offentlig og privat finansiering av forskning understrekes, og hvor det
også pekes på hvordan dette skal kunne skje: dels gjennom økte ordinære bev-
ilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet, dels gjennom avkastningen av
et nytt forskningsfond. Det er interessant at en her ser på det en kan kalle
«skyv-og-dra-tiltak». Dels tilskuddsformer, men hvor en også begynner å vur-
dere skatteincentiver for bedriftene og endringer i regelverket for univer-
siteter og høgskoler for å aksellerere innsatsen. Dette er spesielt nevnt ved at

Regjeringen ønsker en bedre kommersiell utnyttelse av forskningsre-
sultatene ved universitetene og høgskolene. Kirke-, utdannings- og for-
skningsdepartementet vil komme med forslag til endringer i lov- eller
regelverk som bidrar til at institusjonene engasjerer seg sterkere i ko-
mmersialiseringsarbeidet, og som bidrar til at de får en del av det
økonomiske utbyttet.

Prioritering av forskningsmidler skal bidra til å sikre et nødvendig kunnskaps-
grunnlag på sentrale tematiske områder for samfunns- og næringsliv som
marin forskning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), medi-
sinsk og helsefaglig forskning og forskning i skjæringsfeltet mellom energi og
miljø.

For næringslivet er det pekt direkte på noen satsingsområder, bl.a. for å
trekke utenlandske selskapers FoU-tiltak mot Norge:

676.St meld nr 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille
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– Det skal legges økt vekt på langsiktig, grunnleggende forskning som skal
bidra til fornyelse av norsk næringsliv. Dette vil omfatte styrking av insti-
tusjonene i kunnskapsallmenningen og strategiske satsinger innenfor de
tematiske prioriteringene.

– Den offentlige satsingen på brukerstyrt forskning skal i større grad rettes
mot små og mellomstore foretak og mot framtidsrettede satsinger på
områder av overordnet nasjonal interesse. Den brukerstyrte forskningen
skal aldri brukes til subsidiering av FoU-innsats som bare det utførende
foretaket vil dra nytte av. Det skal legges vekt på nyskapende prosjekter
med høy teknologisk risiko.

– Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumsindustrien foreslås styrket,
for å bidra til fortsatt lønnsom utvikling på norsk kontinentalsokkel.

– Eksisterende tiltak for kommersialisering, kunnskapsformidling og sam-
spill skal videreutvikles og koordineres. Det skal legges til rette for økt
nyskaping i forskningsparker og regionale innovasjonsmiljøer. Virksom-
het som skal legge forholdene til rette for økt kommersialisering og
nyskaping basert på FoU i universitets- og høgskolesektoren skal styrkes,
for eksempel gjennom FORNY-programmet.

– I samsvar med Stortingets innstilling vil Regjeringen legge fram forslag
om å innføre en FoU-avgift på fiskeri- og havbruksnæringen. Regjeringen
har også varslet en avgift på fellestiltak i skogbruket som blant annet vil bli
brukt til FoU-formål.

I tillegg til satsingen innenfor instituttsektoren og universitetene, legges det
spesiell vekt på de statlige høgskolenes rolle:

De statlige høgskolene skal konsentrere sin FoU-innsats innenfor om-
råder der de har spesielle forutsetninger og oppgaver. Hver høgskole
må utvikle FoU-planer. Disse bør i særlig grad knyttes opp mot
knutepunktsfunksjoner, satsingsområder og fagmiljø som har ansvar
for sivilutdanninger og hovedfag. På enkelte områder er også grunn-
forskning aktuelt og relevant. De høgskoler som utvikler stabile fa-
glige miljø av høy kvalitet, skal gis gode rammebetingelser for sin
forskning. Det er viktig at høgskolene bygger opp sterke forskn-
ingsmiljøer for å bidra til en målrettet regional utvikling. Høgskolene
må også i økende grad rette sin FoU-innsats mot å utvikle de profesjon-
sutdanningene de har ansvar for.

Innsatsen rettet mot, og i samarbeid med næringslivet, kommer her ikke så
klart til uttrykk som en kunne vente, men sett i en sammenheng hvor regional
utvikling skal være et sentralt mål, vil det falle naturlig å bedre samspillet mel-
lom lokalt/regionalt næringsliv og høgskolemiljøene.

Finansieringskilder og -kanaler
I forskningsmeldingens oversikt over finansieringskildene og kanalene ut

mot de enkelte forskningsarenaene kan den illustrasjonen som er brukt gi et
fordreid bilde av virkeligheten. En «lekkasje» på 1,5 og 0,8 milliarder fra hen-
holdsvis næringsliv og offentlig sektor er ikke med i det opprinnelige diagram-
met, og slik sett får en ikke det hele bildet av forskningsaktiviteten sett i et
internasjonalt perspektiv.
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Figur 19.1  Fra finansieringskilde til utførelse 1997

Ser en derimot på tabellen nedenfor, fremgår denne «lekkasjen» tydelig-
ere. Her ser en også at det er et «netto tap» til utlandet i den forstand at vi set-
ter ut mer FoU enn vi tar inn. Dette gjelder både offentlige og private midler,
slik at her ligger det interessante utfordringer ikke minst for høgskolesyste-
met når det gjelder å ta tak i og fange opp disse ressursstrømmene. Det må
likevel ikke oppfattes slik at en på denne måten skal «bremse» aktiviteter
rettet mot utlandet. Langt viktigere er det å ta grep i midler som kan hentes
gjennom et intensivert samarbeid med utenlandske miljøer - for anvendelse i
Norge.
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Kilde: NIFU,SSB/FoU-statistikk

De følgende tabellene viser hvordan variasjonen er mellom institusjonene
når det gjelder eksternfinansiering, også i forhold til de enkelte faggruppene.

Tabell 19.1: Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlan-
det i 1997. Mill. kr.

Næringslivet Offentlige kilder

Sektor for 
utførelse

Totalt Totalt Indus-
tri og
øvrig

næring
sliv

Olje-
sel-

skaper

Totalt Dep.,
fylker,

kom-
muner
og off.

fond

For-
skn. -

råd

Andre
kilder

Utlan-
det

Næringslivet 8 571,5 7 464,3 6 6 96,2 768,1 535,8 398,3 137,5 - 571,4

Instituttsektoren 4 826,6 1 161,7 891,3 270,4 2 940,2 1 809, 5 1 130,7 211,5 513,2

Universitets- og 
høgskolesektoren

4 845,8 254,3 222,0 32,3 4 273,4 3 592, 6 680,8 189,3 128,8

Totalt i Norge 18
243,9

8 880,3 7 8 09,5 1 070,8 7 749,4 5 800,4 1 949,0 400,8 1 213,4

Utlandet 2 334,7 1 540,7 1 1 23,7 417,0 794,0 746,1 47,9 - -

Totalt 20
578,6

10
421,0

8 9 33,2 1 487,8 8 543,4 6 546, 5 1 996,9 400,8 1 213,4
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1Omfatter Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Det
teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen i Stavanger, Norsk lærerakademi for kris-
tendomsstudium og pedagogikk, Handelshøyskolen BI, Universitetsstudiene på Svalbard,
Politihøgskolen i Oslo, Diakonhjemmets høgskolesenter, Kunsthøgskolen i Oslo og Kun-
sthøgskolen i Bergen.

Kilde: NIFU/FoU-statistikk

Det har vært antatt at teknologifag har vært svært dominerende når det
gjelder næringslivets bidrag til universitets- og høgskolesektorens FoU-virk-
somhet. Av tabellen nedenfor frmgår det at ikke minst samfunnsvitenskap
makter å trekke en vesentlig del av disse bidragene til seg.

Tabell 19.2: Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og
lærested i 1997. Mill. kr.

Lærested Totalt Annen finansiering Prosent

Grun-
nbud-

sjett

Totalt Nærin
gslive

t

Offentlige
kilder

Andre
kilder

Utlan-
det

Totalt Grun-
nbud-

sjett

Anne
n fin-

ansier
ing

For-
skn.
råd

Dep.
m.v.

Universitetet i 
Bergen

828,7 505,1 323,6 28,8 156,6 62,2 29,4 46,6 100 61 39

Universitetet i 
Oslo

1
513,9

1
069,1

444,8 51,2 198,7 88,4 81,3 25,2 100 71 29

Universitetet i 
Tromsø

452,5 333,1 119,4 8,1 61,1 19,6 12,7 17,9 100 74 26

Norges tekni-
sknaturviten-
skapelige 
universitet

1
057,1

721,6 335,5 117,6 143,6 36,3 20,9 17,1 100 68 32

Norges Han-
delshøyskole

69,9 65,2 4,7 1,1 1,5 1,1 0,2 0,8 100 93 7

Norges land-
brukshøgskole

228,7 119,3 109,4 16,2 59,2 23,4 4,1 6,5 100 52 48

Norges veter-
inærhøgskole

93,0 54,5 38,5 7,0 23,7 3,5 0,3 4,0 100 59 41

Andre 1 169,8 124,6 45,2 12,7 15,2 12,0 2,5 2,8 100 73 27

Sum univ. og 
vitenskapelige 
høgskoler m.fl.

4
413,6

2
992,5

1
421,1

242,7 659,6 246,5 151,4 120,9 100 68 32

Statlige høg-
skoler

432,2 347,2 85,0 11,6 21,2 40,3 4,0 7,9 100 80 20

Totalt 4
845,8

3
339,7

1
506,1

254,3 680,8 286,8 155,4 128,8 100 69 31
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Kilde: NIFU/FoU-statistikk

Tabell 19.3: Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og
fagområde i 1997. Mill. kr.

Fagområde Totalt Annen finansiering Prosent

Grun-
nbud-

sjett

Totalt Nærin
gslive

t

Offentlige
kilder

Andre
kilder

Utlan-
det

Totalt Grun-
nbud-

sjett

Anne
n fin-

ansier
ing

For-
skn.
råd

Dep.
m.v.

Humaniora 557,6 457,3 100,3 12,2 53,9 24,2 3,3 6,7 100 82 18

Samfunnsviten-
skap

941,2 668,4 272,8 30,7 118,8 95,8 11,1 16,4 100 71 29

Matematikk/
naturvitenskap

1
223,1

771,9 451,2 63,1 244,0 57,1 18,7 68,3 100 63 37

Teknologi 544,7 344,8 199,9 85,3 88,7 12,4 1,2 12,3 100 63 37

Medisin 1
328,9

962,9 366,0 43,5 113,0 72,9 119,1 17,5 100 72 28

Landbruks- og 
fiskerifag og 
veterinærmedi-
sin

250,3 134,4 115,9 19,5 62,4 24,4 2,0 7,6 100 54 46

Totalt 4
845,8

3
339,7

1
506,1

254,3 680,8 286,8 155,4 128,8 100 69 31
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Figur 19.2  FoU-innsats i % av BNP for utvalgte OECD-land 1985-97

Kilde: NIFU, OECD Main Science and Technology Indicators 1998-2

 



NOU 2000: 14
Vedlegg 19 Frihet med ansvar 988
Figur 19.3  

Noen norske erfaringer fra samarbeid mellom høgre utdanning og
næringslivet NTNU

NTNU samarbeider tett med de to forskningsstiftelsene SINTEF og ALL-
FORSK. Mye av NTNUs samarbeid med øvrig arbeids- og næringsliv er kan-
alisert gjennom SINTEF, og i mange tilfelle er det vanskelig å trekke et skille
mellom SINTEF og NTNU. Dette skyldes ikke minst at det har vært og fortsatt
delvis er en betydelig overlap både stillingsmessig, forvaltningsmessig og fin-
ansielt mellom disse to institusjonene.

For teknologidelen av NTNU er nær kontrakt med næringslivet av funda-
mental viktighet. Det er vanskelig å tenke seg den petroleumstekniske delen
av NTNU uten sterk kontakt med petroleums-industrien eller Institutt for veg-
og jernbanebygging uten tett kontakt mot de ingeniørtunge delene av den
statlige virksomheten på områdene.

Koplingen mellom industri og universitet har alltid vært et grunnelement
i tidligere NTHs virksomhet. Var først kontakten etablert, kunne samarbeidet
gjerne ta flere former. En bedrift etablert som følge av knoppskyting fra for-
skermiljøet ved NTNU/SINTEF kan eksempelvis engasjere en student for en
sommerjobb. Dette utvikler seg til å bli både et prosjekt og en hovedoppgave.
Studentens veileder ved NTNU får kontakt med bedriften og dens problem-
stillinger, og foreslår et samarbeid om et forskningsprosjekt. Etter noen år
engasjeres bedriftens senior ingeniør til en forelesningsrekke for NTNUs stu-
denter, muligens også i kraft av å ha blitt professor II. Deler av bedriftens per-
sonale oppdaterer sin kunnskap innen IT ved å ta et etterutdanningskurs. Der-

N ringslivets relative andel av FoU-fiansiering i UoH-sektoren i noen utvalgte OECD-land i 1995. 
Prosentandel av totale FoU-kostnader og av samlet eksternfinansiering (Kilde: OECD/NIFU).
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som bedriften er av en viss størrelse kan dette gjerne være et kurs spesielt til-
passet bedriftens behov.

Instituttnivået
Tradisjonelt har faglærer/fagmiljø/institutt vært initiativtaker og kjernen

i samarbeidet mot industrien. Det finnes ingen komplett sentral oversikt over
denne virksomheten. Allment kan det sies at den er omfattende, at den vari-
erer en god del fra fagmiljø til fagmiljø og at den i sin form kan bære preg av å
være personlig basert og i noen tilfeller privatisert i betydningen at den er
skjermet og i liten grad er tilgjengelig for andre enn «eieren». Noen aktuelle
eksempler på bredere kontakter er for eksempel fra kjemi, petroleumste-
knologi og anvendt geofysikk:
– Kjemi (prosess) Prof. Terje Hertzbergs kontakt mot Statoils forsknings-

senter ved opprettelsen (ca. 10år siden). Fikk penger til forskning uten
særlige bindinger og etter hvert er dette utviklet til styrkeområde ved
NTNU.

– Formasjonsevalueringsprosjektet - et tverrfaglig, flerårig forskningssa-
marbeid med Statoil, Saga og Norsk Hydro som engasjerer dr.ing. stipen-
diater, post doc. og seniorforskere.

– «Gullfaks-prosjektet» - hvor de tre norske oljeselskapene etter planen fri-
gir alle data fra Gullfaks-feltet. Det skal bygges opp en komplett database
med data fra Gullfaks ved instituttet. Dataene skal brukes i undervisning
og forskning. Et av målene med prosjektet er å utvikle prosjektbasert
læring innenfor petroleumsfagene.

– De siste 5 år har instituttet gitt ettårig etterutdanning på M.Sc. nivå til stu-
denter med ulik akademisk bakgrunn ved Pomorinstituttet i Arkhangelsk.
Lignende tiltak vurderes nå iverksatt ved et universitet i Angola. Undervis-
ningen i Angola vil finansieres av de tre norske oljeselskapene i forbin-
delse med deres engasjement i Angola. Tilsvarende planlegges utdanning
innen petroleumstekniske fag for akademikere fra Iran. I dette tilfellet vil
Iranske studenter ( i alle fall i prosjektets startfase) undervises ved NTNU.

– De fleste doktorgrader avlagt ved instituttet er næringslivsfinansiert.
– Utstyr brukt i undervisningen har vært og er i mange tilfelle donert av

næringslivet

Institusjonsnivå
NTNU har de seinere årene etablert en rekke avtaler med bedrifter, bed-

riftsgrupper og forvaltningsenheter i staten. NTNUs samarbeide med større
norske bedrifter (flere av disse er internasjonale konsern) karakteriseres i
mange tilfelle ved at samarbeidet er komplekst og gjerne omfatter flere ulike
fagområder. Vedlagt følger en oversikt over noen avtaler som bl.a. angår
grunnstudier og dr. ing.- studier.

Noen avtaler / planer om samarbeid:
– Kværner, SINTEF og NTNU samarbeider om å etablere kontakter i Asia.
– Kværner har og har hatt flere samarbeidsprosjekter med NTNU, blant

annet innen etterutdanning.
– Norsk Hydro og NTNU er inne i en bevisst prosess for å utvikle et trekant-

samarbeid mellom Norsk Hydro, NTNU og utvalgte universiteter i Nord-
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Amerika og Asia innen foredling av Aluminium. Målet er å knytte NTNU
og øvrige universiteter sammen i en faglig utviklingsprosess (for Nord-
Amerika innen bilindustri, for Asia innen foredling av Aluminium).

– Norsk Hydro og NTNU samarbeider om utviklingen av et studieprogram
i internasjonalisering ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologile-
delse. Eksempler til bruk i undervisningen vil blant annet hentes fra alu-
miniumsindustrien.

– Norsk Hydro og NTNU vurderer videre samarbeid innen flere ulike
områder som for eksempel olje & gass, anvendelse av IKT i større bed-
rifter, framtidig energiproduksjon. På kjemisiden har båndene mellom
Hydro og NTNU alltid vært spesielt sterke.

– NTNU har lenge hatt diverse samarbeidsavtaler med Telenor. For tiden er
man i ferd med å bygge opp samarbeide innen internasjonal standardiser-
ing
– Internasjonal standard for digital billedlagring; JPEG2000
– Samarbeide om internasjonal GIS - standard
– Videre samarbeides det om kunnskapsformidling innen IKT

– NTNU har tegnet et memorandum of understanding med SIEP (Shell
International Exploration and Production - Research and Technology Ser-
vices at Rijswijk). Arbeidet mot Shell berører flere fakultet ved NTNU, og
flere avtalte samarbeidsområder.

– NTNU ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk samarbeider
med Alcatel.

Involvering av virkeområdene
Samarbeid med industrien berører alle NTNUs virkeområder fra grunnut-

danning til forskningsrettet aktivitet.
I) Grunnutdanning

– Sommerjobber for å gi studentene i sivilingeniørutdanningen obligatorisk
praksis

– Stipend til prosjekt- og hovedoppgave. Dette arbeidet utføres gjerne med
nær kontakt mellom

– bedriften, studenten og studentens veileder ved NTNU. Etter at kontakten
først er opprettet vil

– i mange tilfelle flere aktuelle samarbeidsprosjekter igangsettes.
– Stipend til opphold i utlandet.
– Utstyrsstipend

II) Dr. ing - utdanning
– Dr. ing- stipend
– Reisestipend
– Utstyrsstipend

III) Etterutdanning
– Oppbygging av kursportefølje
– Støtte til lærere (reise)
– Samarbeide om bedriftsinterne kurs - skreddersydd for den enkelte bed-

rift
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IV) Forskning
Mye av forskningen ved NTNU er oppdragsrettet - forskning bestilt av

nasjonalt og internasjonalt næringsliv.
NTNUs ansatte har anledning til å ta permisjon i inntil ett år for å samar-

beide med næringsliv og andre universitet, nasjonalt og internasjonalt, om for-
skning og utvikling av forretningsideer. Eksempelvis innvilget Forskningsko-
miteen for teknologi ved NTNU for studieåret 1996/1997 midler til forskerter-
min for ca 30 vitenskapelig ansatte innenfor teknologifagene.

Tilrettelegging for kontakt med arbeids- og næringsliv fra NTNUs side
Studieavdelingen omfatter bl.a.:

– Internasjonal seksjon som har ansvaret for studentmobilitet generelt og
spesielt for EUs utdanningsprogrammer SOKRATES, LEONARDO DA
VINCI

– Seksjon for etter- og videreutdanning dekker kurs og konferansetilbud
– Strategigruppe
– Origosenteret ble opprettet i forbindelse med tilrettelegging av obliga-

torisk praksis for studenter i sivilingeniørstudiet. Origo har utviklet seg til
å bli et karrieresenter, med karriererådgivning for studentene, formidling
av praksisplasser og sommerjobber, assistanse ved jobbsøking og annen
kontaktformidling mellom næringslivet og NTNUs studenter

Studentenes innsats
Studentene ved NTNU har mange foreninger og lag som aktivt arbeider

med fora for kontakt mellom næringslivet og studentene.
Som et eksempel kan IAESTE nevnes, de skaffer praksisplasser for uten-

landske teknologistudenter i Norge, og sender norske studenter i sivilin-
geniørstudiet til praksis i utlandet. Hvert år arrangerer IAESTE Næringslivs-
dagene ved NTNU, hvor nærmere 70 bedrifter presenterer seg for studentene
og tilbyr sommerjobb, prosjekt, diplom og/eller fast jobb.

Forskjellige tiltak som har relevans for partnerskap med arbeids- og
næringsliv

Styrke- og satsningsområdene
I 1990-årene har NTNU sammen med SINTEF definert styrke- og satsning-
sområder. Styrkeområdene er fagområder der NTNU er blant de ledende mil-
jøene i verden, mens satsningsområdene er områder der man ønsker å bygge
seg opp til en slik status. På alle disse områdene er det systematisk god kon-
takt mot både industri og institusjoner i utlandet. Det er i dag definert ni
styrke- og satsningsområder. Disse blir støttet med 1 Mkr. pr år i en femårs-
periode.

Et eksempel er styrkeområdet  Prosess-systemteknikk.Gjennom fire år har
fagmiljøet her vært definert som styrkeområde. Det er bygget opp et nettverk
mot norsk industri og det er etablert et konsortium der deltakerne betaler et
årlig beløp (tilsammen i underkant av 1Mkr.) til fagmiljøet. Fagmiljøet arran-
gerer bl.a. seminar for oppdatering og formidling av kunnskapsutviklingen på
området.

De øvrige styrkeområdene er:  Anvendt signalbehandling (ASPIC)  Van-
nrensing  Petroleumsrelatert formasjonsfysikk  Hydroelastisitet  3D ultralyd i
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kirurgi  Katalyse og kinetikk  Lettmetaller (nå i sin helhet eksternfinansiert)
Industriell genetikk er definert som satsningsområde.

Konferanser
Konferanser er et viktig virkemiddel i kontakt mot industrien og mot utlandet.
Flere fagmiljø har etablert faste konferansearrangement. Et eksempel her er
BCRA (Bearing Capacity of Road and Airfields). Denne konferansen arrang-
eres hvert 4. år, annen hver gang ved NTNU. Den samler de fremste indus-
triselskapene og forskningsmiljøene i Norge og utlandet.

Et annet eksempel er Øie-seminaret på området aluminium. Professor
Harald A. Øie har i en årrekke arrangert et årlig seminar om aluminium. Sem-
inaret samler folk fra hele verden (ca. 100 pr. gang) og regnes som det fremste
forum på sitt område i verden. Dette skjer i samarbeid med Norsk Hydro.

EUs rammeprogrammer
Her er Femte rammeprogram for forskning og utvikling det viktigste sammen
med utdanningsprogrammene SOKRATES og LEONARDO DA VINCI.
SOKRATES er bare i liten grad rettet mot næringslivet i prosjektsammen-
heng, mens ERASMUS-delen av det retter seg mot studentutvekslinger.
LEONARDO DA VINCI er rettet direkte mot yrkes- og profesjonsutdanning.

Næringslivets utviklingsfond
Dette er midler (58 Mkr) gitt av industrien for å fremme tverrfaglighet i
NTNU-systemet. Vekten er lagt på å integrere ingeniør- og humaniorafagene
i prosessen fra råvare til produkt (verdikjeden).

IIer-stillinger
I alt er 70 av lærerene ved NTNU fra industri i bistillinger på 20%.

Etterutdanningskurs
NTNU gjennomfører årlig ca. 80 EEU-kurs (eksamensrettete etterutdanning-
skurs) disse samler ca. 1500 deltakere og utgjør et kontaktpunkt mot indus-
trien. Flere kontakter med påfølgende forskningsaktiviteter har oppstått gjen-
nom kursene.

Prosjektlederskolen
NTNU har i samarbeid med BI og universitetet i Manchester (UMIST) og Cal-
gary utviklet to studieprogram for Kværner, Statoil og Hydro. Det ene pro-
grammet er på 5vt og på grunnkursnivå, det andre er på 10vt og for videreko-
mne. Kursene formidles i hovedsak via internett. Senere skal det også
etableres kontakt med et universitet i Asia.

Første gruppe av studenter startet opp i januar i år.
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Samarbeidsfora
NTNU deltar aktivt i en rekke formelle og uformelle fora for samarbeid med
næringslivet og andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg er mange av NTNUs
ansatte personlige medlemmer i tilsvarende fora. Lokalt er NTNU medlem av
næringslivsgruppene Trønderjamt og Forum Trøndelag.

NTNU er som organisasjon medlem i den europeiske ingeniørorganisas-
jonen SEFI (European Society for Engineering Education). Flere av NTNUs
ansatte er personlige medlemmer i organisasjonen. I juni i år arrangerte
NTNU, SEFI og ytterligere to internasjonale ingeniørorganisasjoner (IGIP og
FEANI) en konferanse i Trondheim, der samarbeide mellom akademia og
næringslivet om livslang læring for ingeniører ble fokusert.

Knoppskyting
Mange norske bedrifter er resultatet av knoppskyting fra NTNU. Bare i
Trondheim finnes det i dag mer enn 50 bedrifter som har utspring fra forskn-
ingsmiljøene ved NTNU/SINTEF. Disse bedriftene har til sammen nesten
1.500 ansatte og en årlig omsetning på mer enn 1,1 milliarder kroner.

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI skiller seg fra de fleste andre institusjonene innen-

for høgre utdanning ved å være nærmere 90% privatfinansiert, i stor grad
basert seg på «skolepenger», og med et bredt spekter av kontakter mot
nærings- og arbeidsliv i inn- og utland.

Internasjonalisering
Handelshøyskolen BI, Senter for lederutdanning, har i samarbeid med

NTNU innledet en større internasjonal satsing i prosjektledelse. I samarbeid
med Kværner, Norsk Hydro og Statoil er det blitt utviklet en samarbeidsavtale
om etter- og videreutdanning for selskapenes prosjektledere i Europa, USA og
på lengre sikt Asia. Programmet skal gjennomføres i samarbeid med internas-
jonalt anerkjente universitet som University of Calgary i Canada, UMIST i
Manchester og Cranfield University.

I samarbeid med School of Management ved Fudan Universitetet i Shang-
hai, gjennomfører Handelshøyskolen BI et Master of Management-program i
endringsledelse. 22 av de kinesiske studentene som ble uteksaminert i 1998
kom på eget initiativ og egen finansiering til Norge for å motta sine eksamens-
beviser. Handelshøyskolen BI arrangerer også et Master of Management-pro-
gram for Ericsson China Academy i Beijing.

I Øst-Europa er aktivitetene blant annet knyttet til et etter- og viderutdan-
ningssenter (BMC) i samarbeid med Kaunas Technological University, som
driver åpne, kortvarige etter- og videreutdanningskurs og seminar, samt bed-
riftsintern opplæring. Senteret har virksomhet på ulike steder i Litauen og har
allerede en betydelig markedsposisjon. 50 nye studenter ble tatt opp på det
internasjonale Master of Science-studiet, som tilbyr spesialisering innen
Energy Management, Financial Economics, International Business, Market-
ing og Strategy. 28 studenter ble tatt opp til MBA-studiet i 1998. Både MSc-
studiet og MBA-studiet foregår i sin helhet på engelsk. BIs aktivitet i Litauen
er i disse dager innvilget lisens til å etablere en privat handelshøyskole. Den
skal gi både undergraduate og masterprogrammer og vil være på luften i 2000.
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BI vil her være hovedaksjonær med 50.1% og SND vil holde 33.4 %. Resten er
lokale og norske små investorer.

Handelshøyskolen BI samarbeider med om lag 80 høgskoler og univer-
siteter over hele verden om studentutveksling. I 1998 har rundt 50 av studen-
tene ved Høyskolene og NMH tilbrakt et semester eller mer i utlandet, mens
67 siviløkonom- og Master of Science-studenter tilbrakte et semester eller mer
ved et utenlandsk universitet eller høyskole. Totalt 126 studenter fra hele ver-
den var utvekslingsstudenter ved ulike enheter ved Handelshøyskolen BI i
1998.

Diplomeksportmarkedsførerstudiet inkluderer et obligatorisk utenland-
sopphold i Tyskland, Storbritannia, Spania eller Frankrike på 1 1/2 år. 237 stu-
denter ved dette studiet hadde sitt utenlandsopphold i 1998. Det er vedtatt å
utvide samarbeidet til Asia med tilbud om studieopphold ved Nanyang Tech-
nological University i Singapore fra høsten 1999 og ved University of Science
i Malaysia fra år 2000. Satsningen er i tråd med den offentlig vedtatte Asia-
planen og målsetningen om å styrke norsk tilstedeværelse i Asia.

BI-partnere i myndigheter og næringsliv
Gjennom partnernettverk og faglige fora av forskjellig art samarbeider

Handelshøyskolen BI om forskning og kompetanseutvikling med sentrale
bedrifter, bransjer og offentlige institusjoner i norsk arbeidsliv. Det er startet
en rekke bransjespesifikke studier, eksempelvis bank og finans, eiendoms-
megling, reiseliv og varehandel. I disse programmene er det næringens repre-
sentanter som sitter med flertall i faglige råd og fondsstyrer. Gjennom dette er
de med på å legge premissene for innholdet i programmene og bevilge penger
til forskningsprosjekter og bransjespesifikke professorater.

85 aktører i norsk næringsliv og offentlig forvaltning var med i samarbei-
det i 1998. Samarbeidet omfatter forskning og utdanningsprogram, og er for
institusjonen et viktig ledd i arbeidet med å oppnå ledende forsknings- og for-
midlingskompetanse, samt å få bedre innsikt i næringslivets og offentlig sek-
tors behov.

BI Partners
Gjennom BI Partners samarbeidet en med ti større bedrifter i 1998. Bed-

riftene som var med i samarbeidet var ABB Norge, Digital Equipment Corpo-
ration, IBM Norge, Norsk Hydro, TINE Norske Meierier, NSB, Orkla, Posten,
Telenor og Storebrand.

Partnerskapet skulle legge forholdene til rette for langsiktige relasjoner til
ledende virksomheter med mål om å fremme gjensidig kompetanseutvikling.
Flere av medlemsbedriftene er involvert i forskningssamarbeid både som
aktive medspillere og som oppdragsgivere. BI arrangerer også flere årlige led-
erseminar innen ulike fagområder for medlemsbedriftene. BI Partners er i
1999 utvidet til også å gjelde samarbeid med foretakene Alcatel, Andersen
Consulting, Ernst & Young, Det Norske Veritas, Ericsson og NKL.

Partnerforum
Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universite-

tet i Oslo og deler av offentlig forvaltning med mål om utvikling og formidling
av kunnskap mellom forskningsinstitusjonene og partnerne. Det skjer gjen-
nom flere årlige fellesseminar og seminar med den enkelte partner, samt til-
rettelegging for etter- og videreutdanning og hospitering ved Han-
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delshøyskolen BI og Universitetet. Partnerforum arbeider også aktivt med for-
skningsformidling og å legge til rette for og bistå i arbeidet med felles forskn-
ings- og utredningsarbeid mellom partnerne og forskningsinstitusjonene. I
1998 var det elleve deltakere med i Partnerforum: Arbeids- og administrasjons-
departementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, samt Jernbanev-
erket, NORAD, Rikstrygdeverket, Statens forurensingstilsyn, Statskonsult og
Vegdirektoratet.

Andre samarbeidsfora
Forskningssenteret Norsk Institutt for Markedsforskning (NiM) arbeider

med tema innen markedsføring. Senteret er bygget opp rundt de fire pro-
grammene Kommunikasjonsforum, Serviceforum, Relasjonsforum, samt
Forum for informasjon og samfunnskontakt. Programmene finansieres av
omlag 30 norske bedrifter, og hensikten er å ta opp bedriftenes problemstill-
inger innenfor aktuelle fagområder. Tine Norske Meierier, Den norske Bank,
Kreditkassen, Sparebanken NOR, Hydrogas Norge, Norpapp Industri, Esso
Norge, Statnett, SAS, NSB, Vital, Telenor Bedrift, Cinet, ISS Norge og Statens
Informasjonstjeneste er med i samarbeidet.

Handelshøyskolen BI samarbeider dessuten om forskning og undervisn-
ing rundt energirelaterte problemstillinger med bedrifter innen elektrisitets-
bransjen gjennom BI Energipartner. Det er hovedsakelig energiselskap og
større oljeselskap som er med i samarbeidet. Videre har Handelshøyskolen BI
etablert samarbeid med mindre og mer lokale bedrifter og etater gjennom
sine regionale avdelinger rundt om i landet. Målsetningen er å dra gjensidig
veksel på erfaringer, forskning og kompetanse mellom BI og det lokale
arbeidslivet.

BIs driftsinntekter
I motsetning til de fleste andre institusjoner innenfor høgre utdanning

dekker BI den vesentligste delen av sine driftsutgifter ved «skolepenger».
Nær 78% ble tatt inn på den måten i 1998, mens det offentlige bidro med 12,6%
over statsbudsjettet. Det resterende, knapt 10% er hentet fra andre kilder.
Sammenlignet med øvrige institusjoner innenfor høgre utdanning, skiller BI
seg markert ut. Dette gjelder særlig vekten av undervisningsinntekter, i min-
dre grad direkte næringslivsfinansierte aktiviteter. Undervisningsinntektene
innebærer en deling mellom grunnutdanning og etter -og videreutdanning i
forholdet 65%/35%. Etter- og videreutdanningsaktiviteten består av bedriftsin-
terne programmer og åpne programmer og er i hovedsak finansiert av
næringslivet. Det er denne delen av BIs aktiviteter som vokser mest, særlig de
bedriftsinterne aktivitetene. Dette er og blir fremover en meget sentral del av
BIs interaksjon med næringslivet.
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EU-programmene og det norske utdanningssystemet
I Artikkel 1, Iværksettelse af programmet, i Rådets felles holdning til hvert

av de to programmene står det bl.a. om SOKRATES at

Programmet skal bidrage til at fremme et kundskabernes Europa gen-
nem udvikling af et europæisk samarbejdsområde inden for uddan-
nelse og videreuddannelse ved at fremme livslang uddannelse, der er
baseret på formel og uformel uddannelse, og erhvervsuddannelse. Det
skal støtte tilegnelsen af kundskaber, færdigheder og kvalifikationer
med henblik på at skabe aktive medborgere, og medborgere, der kan
bruges på arbejdsmarkedet (ComPos SOCRATES OJ 99-02-22).

og tilsvarende om LEONARDO DA VINCI

Dette program bidrager til fremme af et kundskabernes Europa gen-
nem udvikling af et europæisk samarbejdsområde inden for uddan-
nelse og erhvervsuddannelse. Det støtter medlemsstaternes politik for
livslang uddannelse og opbygningen af kundskaber, færdigheder og
kvalifikationer med henblik på at skabe aktive medborgere og med-
borgere, der kan bruges på arbejdsmarkedet (ComPos LEONARDO
OJ 99-02-22).

Slik sett skiller de to programmene seg ikke mye fra hverandre hva angår mål,
men mer når det gjelder målgrupper og tiltaksformer. I et europeisk perspek-
tiv avspeiler de to programmene til en viss grad en forvaltningsstruktur, hvor
ansvar for yrkesutdanning ofte er knyttet til et arbeidsdepartement, mens det
ordinære skoleverket sorterer under et utdanningsdepartement. Livslang
læring og fjernundervisning, etter- og videreutdanning samt dokumentasjon
av realkompetanse er områder som i mange land er dårlig utviklet og hvor ans-
varsforholdene kan være vanskelig å plassere.

Sett i sammenheng med utviklingen i det norske utdanningssystemet
gjennom de siste årene, faller dette godt sammen med reformer i høgre utdan-
ning. Hovedtrekkene i denne utviklingen kan summeres opp som en tettere
integrering av allmennutdannelse og yrkeskvalifisering, samtidig som
grensene mellom utdanningssystemet og arbeidslivet i større grad åpnes. Slik
sett vil de nye læringsarenaene, kombinert med nye metoder, få større betyd-
ning både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Kompetansereformen set-
ter dermed de samlede reformene norsk utdanning i en gunstig posisjon sam-
menlignet med mange andre land i Europa når det gjelder mulighetene til å få
gode synergieffekter mellom utdanningsprogrammene og et samvirke med
arbeids- og næringsliv.

Tabell 19.4: 

BI's driftsinntekter 1998 % 1997 %

Undervisningsinntekter 457 816 77,9 414 328 76,8

Statstilskudd 74 009 12,6 76 892 14,2

Oppdragsforskningsinntekter 38 799 6,6 36 015 6,7

Andre driftsinntekter 17 083 2,9 12 517 2,3

Samlede inntekter 587 707 100 539 752 100
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På utdanningsnivåene som fanger opp løpet elev-lærling-fagbrev/svenne-
brev-mesterbrev er samspillet med bedrifter og virksomheter et sentralt ele-
ment også i norsk skole, samtidig som en i høyere utdanning finner en stadig
sterkere markering av yrkes- og profesjonsinnretting på en rekke fagområder
eksemplifisert gjennom helse- og sosialfag, ingeniørfag, odontologi, økonomi
og ledelse osv. I LEONARDO DA VINCI har samspillet mellom utdan-
ningssektor og arbeidsliv, på alle nivåer, vært et sentralt satsingsområde.

Utover å understreke ansvaret for å gi eller organisere tilbud om etterut-
danning på sine fagområder, gir Lov om universiteter og høgskoler få direkte
føringer når det gjelder interaksjon med arbeidslivet. Næringsrettede miljøer
er imidlertid etablert rundt eksisterende institusjoner, og en videreutvikling
av dette er nettopp et sentralt element i utvalgets arbeid, som bl.a. har i sitt
mandat å skulle

vurdere tilpassinga mellom utdanningssystemet og arbeidslivet i ein
breid samanheng, m.a. i lys av OECD sin gjennomgang av norsk høgre
utdanning. Det må her takast omsyn til den viktige regionale og
næringspolitiske rolle universitet og høgskolar speler. Det må både
leggjast vekt på å sikre tilgang på den høgre utdannede arbeidskraft ar-
beidslivet etterspør, og å leggje til rette slik at den kompetansen kan-
didatane har kjem til nytte i samfunnet.

vurdere utvikling av studietilbodet med utgangspunkt i reformene
i skolen, samt aukande behov for etter- og vidareutdanning, sjå på ko-
rleis ny teknologi kan takast i bruk, og drøfte organisatoriske løys-
ninger og tiltak som kan setje universitet og høgskolar i stand til å
utvikle rollene sine på disse områda.

I LEONARDO DA VINCI programmet er dette samspillet ett av tre hoved-
satsingsområder, og hvor det også er et eget partssammensatt underutvalg
som arbeider med forholdet mellom høgre utdanning og virksomheter.

Samtidig gir de europeiske utdanningsprogrammene i et langsiktig pers-
pektiv viktige bidrag til norsk utdanningspolitikk. Dette gjelder både
innholdsmessig med tanke på et internasjonalt engasjement (også utover
Europa), metodisk med tanke på bruk av nye media og metoder, men også på
det organisatoriske plan når det gjelder samvirket mellom utdanningssektor
og arbeidsliv eller overganger mellom ulike deler av utdanningssystemet.

Med referanse til det europeiske toppmøtet i Luxemburg i november 1997
legges det i de nye programmene stor vekt på at livslang læring, yrkesforbere-
dende og yrkeskvalifiserende utdannelse og innovative tiltak, ved at de

kan yde et vigtigt bidrag til medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
med henblik på styrkelse af beskæftigelsesegnetheden, tilpasning-
sevnen og iværksætterånden samt fremme af lige muligheder (Com-
Pos SOCRATES OJ 99-02-22)

LEONARDO DA VINCI programmet åpner for en rekke muligheter når det
gjelder tema og målgrupper: Grunnopplæring eller etter og videreutdanning,
etablert opplæring eller helt nye tilbud; korte eller langvarige opplæringer;
innhold/læreplaner, metodikk eller læremidler; skolebasert, bedriftsbasert
eller fjernundervisning.

Det er i programmet spesiell fokus på å utvikle opplæringstilbud som er
tilpasset arbeidslivet i prosjekter som inkluderer og/eller retter seg mot
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deltakelse fra bedrifter, spesielt er de små og mellomstore bedriftene høyt pri-
oritert. Det har også i Norge vært satset på å få til regionalt engasjement rundt
prosjektene, og vi ser at flere har lykkes i å knytte opplæring sammen med
behov som regionen har i forhold til industri og næringsvirksomhet. Et inter-
essant fenomen er imidlertid at høgre utdanning ofte er representert ved insti-
tusjoner i andre land. Delvis forklares dette ved at lokale høgskoler ikke har
hatt egnet kompetanse, faginnretning eller motivasjon for å delta i internasjo-
nale prosjekter av denne typen.

De generelle trendene som preger samspillet mellom høgre utdanning og
næringslivet

Behovet for å overleve
I en verden med internasjonal konkurranse og krav til overlevelsesevne

under til tider turbulente økonomiske forhold, må arbeids- og næringsliv sikre
seg de best mulige posisjoner i kampen om produkter, markeder og personell.
Globalisering av økonomien framtvinger derfor internasjonalt samarbeid mel-
lom universitetene og næringslivet, slik som Prosjektlederskolen hvor NTNU
i samarbeid med BI og universitetene i Manchester (UMIST) og Calgary har
utviklet to studieprogram for Kværner, Statoil og Hydro.

Innenfor så vel FoU-arbeid som rekruttering vil det være en betingelse at
en står i et nært forhold til høgre utdanning. I noen tilfeller, som en vil kunne
finne eksempler på i Japan og elementer av i europeiske og amerikanske kon-
sern, er at det etableres rene bedriftsfinansierte universiteter for å sikre at
undervisning og forskning er tilpasset definerte behov, at en rekrutterer «de
beste» med konkurransedyktig avlønning og at det nødvendige utstyr og
infrastruktur er tilgjengelig. En «skygge» av dette kan anes i forslaget om et
Åpent universitet slik partene i arbeidslivet tidligere har foreslått.

Direkte næringslivsfinansiering av FoU-utgiftene i høgre utdanning finner
vi som en normalløsning i OECD-området, varierende fra 2,4% i Japan via
Norges 5,3% til Canada med 10,3%. Næringslivet i USA har en sterk innflytelse
på universitetene gjennom sine finansielle bidrag. I dag utgjør bidrag fra
amerikansk næringsliv i gjenomsnitt 7% av av alle universiteters inntekter.
Dette er et tall som iflg. SRI 677 Consulting vil dobles til 15% i løpet av 2010. Det
finnes en rekke type avtaler som sikrer slik finansiering.

Fra privatisering og personlige kontakter til strategi
Av samtaler og innspill til dette arbeidet fremgår det tydelig at en av de vik-

tigste drivkreftene bak både internasjonalisering og samspill med arbeids- og
næringsliv har sitt utspring i enkeltindividet på den enkelte institusjon eller
bedrift. Den faglige ansatte med egne erfaringer eller et drivende ønske om
internasjonal utveksling av kunnskap og tilrettelegging for norske studenter
og læringsmiljøer. Tilsvarende vil nettverk fra studietid og gjennom organisas-
jonstilknytning være et viktig sammenbindende element når det er snakk om
for eksempel bedriftskontakter, enten det gjelder studentutplassering, spon-
sorløsninger eller utviklingssamarbeid. Ved mange universiteter finner en
«alumni» som organiserer tidligere kandidater og som fungerer som nettverk
både for institusjonsfinansiering, rekruttering og studentkontakter, og hvor

677.Stanford Research Institute
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de i fellesskap med universitetet etablerer et eget «development office» som
også tar ansvaret for store deler av eksternfinansieringen.

Forblir kontaktnettet privatisert, får det liten virkning på avdeling og insti-
tusjon, det blir meget sårbart i forhold til organisasjonsendringer og enkelt-
personers bevegelser innenfor og mellom institusjoner. Nye nettverk må
etableres, oftest uten mulighet til å trekke på allerede etablerte erfaringer. Sår-
barheten ved de «privatiserte nettverkene» og «spot-løsninger» vil komme sta-
dig mer til syne etter hvert som internasjonalt engasjement og fokusering på
arbeids- og næringsliv materialiserer seg i omorganiserte avdelinger for inter-
nasjonalisering, etter- og videreutdanning og samfunnskontakt.

Det betyr at først når institusjonene fanger opp dette mangfold i de faglige
miljøene, og utvikler internasjonaliseringen og arbeidslivskontakten som en
del av en helhetlig strategi for å fremme egne institusjonelle mål for utvikling,
står de samtidig også bedre rustet i konkurransen om studenter og ressurser.
De politiske myndigheter gjennom departement og Storting støtter opp om
dette gjennom St. meld. 19 (1996-97) og tilrettelegging via Lånekassa, men her
er det imidlertid fortsatt arbeid som gjenstår, ikke minst med tanke på stu-
denter som er på vei over i sitt første praksis- eller arbeidsforhold i en uten-
landsk bedrift.

Den internasjonale konkurransen om de beste studentene vil i tiden som
kommer bli enda tydeligere, etter hvert som utenlandske institusjoner øker
sin uttaksandel av norsk studiefinansiering. Norsk høgre utdanning må derfor
utvikle seg slik at den på tilsvarende måte blir attraktiv for utenlandske stu-
denter, forskere og næringslivskontakter. Utvikling av studietilbud med
engelsk som formidlingsspråk, kombinasjonsløsninger med nettbaserte stud-
ier og tettere integrasjon av norske og utenlandske utdanningskomponenter
vil tvinge seg fram.

Parallelt med dette går økningen av norsk deltakelse i EUs utdannings- og
forskningsprogrammer, hvor en allerede i dag ser at en vesentlig del av
eksternfinansieringen av institusjonene kommer fra denne typen kilder. I
tillegg kommer naturligvis mulighetene for å delta med norsk ekspertise i
prosjekter finansiert i andre land gjennom kilder som Verdensbanken og IMF.

En interessant, men svært lite brukt mulighet, ligger også i EUs struktur-
fond som bl.a. er rettet mot utdanning, arbeidsliv og sysselsetting. Dette er
egentlig «nasjonale midler» som det enkelte EU-land rår over, men hvor
prosjektene er av en slik karakter at med gode partnerskap er det fullt mulig
for norske bedrifter og institusjoner å komme inn som underleverandører. En
mer aktiv bruk av EØS-avtalens anbudsregler vil her være en av mulighetene
som både norsk høgre utdanning og et internasjonalt orientert næringsliv bør
kunne profitere på. Slik for eksempel strategiplanene for universitetene i
Tromsø og Bergen er utformet, gir de et godt utgangspunkt for en mer
ekspansiv linje, gjerne knyttet til ulike typer av randsoneorganisasjoner og fin-
ansieringsmodeller.

De økonomiske drivkreftene
Som allerede antydet vil kravene til stadig økt egenfinansiering framtvinge

tilpasninger innenfor høgre utdanning. OECDs tall viser dette tydelig. I Norge
økte eksempelvis NTNU sin samlede eksterne finansiering fra ca 250Mkr. i
1992 til ca. 400Mkr. i 1996.
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For bedriftene vil samarbeid med universiteter og høgskoler bety en
lavere kostnad enn å etablere egen FoU-virksomhet. I det norske bildet er
også bedriftene så små at de ikke har økonomiske muligheter til å bære slike
satsinger alene. Tilsvarende gjør stadig økende kostnader ved opplæring av
arbeidsstyrken «outsourcing» av denne funksjonen til høgskoler og univer-
siteter til en naturlig løsning. På denne måten sikres bedriftene en kost-effek-
tiv utdanning, samtidig som en rekke andre hensyn som rekruttering og
generell kompetanseheving blir ivaretatt.

For institusjonene innen høgre utdanning betyr det en relativt stabil
inntektskilde og hvor en kan få, eller få tilgang til andre former for støtte,
utstyr og infrastruktur som det ellers er vanskelig å finansiere.

Teknologisk utvikling og kunnskapsnettverk
Kunnskap og kompetanse har utviklet seg til å bli framtredende konkur-

ransefaktorer ved produksjon av varer og tjenester. Produktenes livssyklus
blir kortere og kunnskapsinnholdet i dem blir større. Evnen til å se nye
muligheter, utnytte ny kunnskap og til å utvikle og raskt ta i bruk ny teknologi,
blir dermed stadig viktigere for å kunne opprettholde konkurranseevnen og
verdiskapingen i næringslivet. Bedriftene må satse på produktdifferensiering
og kostnadseffektivitet, og de må kontinuerlig forbedre og tilpasse organisas-
jon, kvalitet, design, miljøvennlighet, leveringsdyktighet og kundeservice. Alt
dette tvinger fram økt kontakt mellom industri og universiteter og høgskoler
for å dekke bedriftenes behov for høyt kvalifiserte og utdannede medar-
beidere og forskere.

De raske skiftene i teknologi, internett, satellitt- og annen telekommuni-
kasjon gjør det mulig for universitetene å ha et sann-tids samarbeid med
næringslivet. Dette betyr at det fysiske nærværet i samarbeidsinstitusjonen
eller -bedriften ikke er det viktigste. Den virtuelle mobiliteten er like viktig - å
kunne delta i kunnskapsnettverkene uavhengig av tid og sted. På dette områ-
det har høgre utdanning utviklet seg raskere enn næringslivet, spesielt de små
og mellomstore bedriftene, men også for denne gruppen ser en i dag en bety-
delig vekst i antall aktive nettoppkoplinger.

I større bedrifter ser en i dag at konsernledelsen er opptatt av og bevisst
spiller på en økende anerkjennelse av den rolle privat - offentlig partnerskap
kan spille i å innovere og ekspandere kunnskapsnettverk. De sammensatte
partnerskapene som presenterer seg i diskusjonen rundt IT-Fornebu er i seg
selv gode eksempler på det.

For høgre utdanning åpner en tettere integrasjon av
kunnskapsnettverkene for nye muligheter. De utfordringene som følger av
næringslivets direkte etterspørsel etter løsninger, gjør det både mulig og nød-
vendig for universiteter og høgskoler å utvide fagfelt i bredde og dybde, sam-
tidig som det kan materialisere seg i nye utdanningskomponenter og mulighet
til nyanseringer i et nytt gradssystem.

Undervisnings- og formidlingssamarbeid
Framveksten av en kunnskapsøkonomi gjør at mange selskaper integre-

rer konsepter som livslang læring i sine strategier, samtidig som de søker tet-
tere forbindelse med «kildene».

I USA bygger mange akademiske institusjoner på denne måten et tettere
samarbeid med næringslivet, og på samme måte som i Norge signaliserer uni-
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versitetene ønsker om å spille en sentral rolle i forhold til næringslivets etter-
utdanningsbehov. Skreddersøm av kompetansepakker som er direkte rettet
mot næringsliv og ikke nødvendigvis bare mot egne studenter får et stadig
økende omfang. Selskaper som Cisco og Oracle utvikler sågar undervisnings-
materiellet direkte for universitetene. I norsk sammenheng er Han-
delshøyskolen BI et eksempel på at slike løsninger kan være god forretning,
noe enkelte av de statlige høgskolene også har maktet, men i betydelig mindre
målestokk. Eksempelvis driver Høgskolen i Akershus en omfattende virksom-
het rettet mot fagplanutvikling og instruktøropplæring i bedrifter.

De enkelte institusjonene kan gjennom sine relasjoner til bedrifter og virk-
somheter få tilgang til nye potensielle studenter og kandidater til II-er still-
inger på ulike nivåer. Det kan tenkes at høgre utdanning, sett i lys av utviklin-
gen mot et mer generelt tertiært utdanningsnivå, kan få vesentlige resultater
av en gjensidig utveksling av kvalifisert personell mot høgskoler og univer-
siteter. Gjennom tilpasninger av utdanningstilbud vil dette være attraktivt som
etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i bedriftene, samtidig som bedrift-
ene får tilgang til forskere og potensielle bidragsytere. Hvis en også kan få en
anerkjennelse i meriteringssammenheng for den akademiske stabs deltakelse
i denne delen av arbeidslivet, ville mye være vunnet for et fruktbart samspill
mellom høgre utdanning og arbeidsliv.

IKT muliggjør global formidling og globalt samarbeid i formidling. Sam-
men med globaliseringen av økonomien vil dette gi samarbeid mellom insti-
tusjoner på forskjellige kontinent for posisjonering i et globalt marked.
Utvikling av internasjonalt attraktive studietilbud vil motvirke at norske stu-
denter i stigende grad er under et ensidig markedsføringspress for å ta stud-
ieplass i utlandet. Det må være et mål at utdanning ved norsk institusjon er like
attraktiv som et studium på Hawai, i alle fall slik at studentstrømmen ikke bare
er énveis.

Markedsføringseffekter
Det er tidligere pekt på at bedrifter ser det fordelaktige i å ha en profil som

knytter an mot offentlig sektor. På denne måten vil partnerskapet ha en gjen-
sidig effekt - som - om den går dypt nok vil utvikle seg mot en form for «sym-
biose». Bedriftene viser seg som utdanningsorienterte og kunnskapstunge
ved partnerskap med «de riktige» institusjonene, og de får en styrket bedrift-
sprofil og eksponering som et resultat av sine investeringer. Utover rene
investeringer og støtte til drift, oppretter enkelte bedrifter egne utveksling-
sprogrammer for studenter, eksempelvis slik Shell UK og Shell Technology
Enterprise Programme har gjort med et program for 1.500 studenter per år ute
i små- og mellomstore bedrifter. Andre bedrifter har velorganiserte rekrutter-
ingsprogrammer knyttet til sommerjobb og trainee-opplegg.

På tilsvarende måte som bedriftene vil de enkelte institusjonene nyte godt
av ekstern finansiering, samtidig som de i sin egen profilering kan profitere på
et partnerskap med viktige bedrifter, størrelsesmessig og kompetansemessig.
I Norge er dette bevisst utnyttet av både BI og NTNU.

Internasjonalisering på ulike nivåer
Ser en på situasjonen ved den enkelte institusjon, er det store variasjoner

i måten en forankrer internasjonaliseringen på. Her ligger fortsatt store
utfordringer, og nedenstående oversikt eksemplifiserer hvordan dette kan
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gjøres på ulike måter. Et grunnleggende trekk, pekt på helt fra innledningen,
er at det neppe vil virke etter hensikten uten at det er forankret i den enkelte
institusjons startegiske plan.

Situasjonen for høgre utdanning i Norge framover
Institusjonenes eksistens i forhold til et nytt «marked»
Hvordan vil så høgre utdanning makte å møte fremtidens utfordringer når

det gjelder å møte arbeids- og næringslivets behov. Flere muligheter ligger
åpne, men det er overveiende sannsynlig at de eksisterende institusjonene vil
måtte gjennomgå til dels dramatiske omstillinger. For det første er det neppe
sannsynlig at den eksisterende organisasjonsstruktur og kompetansekombi-
nasjon er vel tilpasset fremtidens behov. Til det kan rekrutteringssystemer og
fleksibilitet innenfor institusjonene sannsynligvis være en for solid tømret
struktur.

Tabell 19.5: 

Operasjonalisering av Internas-
jonalisering

Forankring

Strategin-
ivå

Operativt 
nivå

Privatis-
ert

Institusjonsmål for internasjon-
alisering

x Profilering, komparative 
fordeler

Administrative og organisa-
toriske grep når det gjelder 
ansvarsforhold

(x) x Interne konflikter knyt-
tet til status, tjenestetil-
gang, innflytelse

Mobilitetstiltak gjennom utvek-
sling av studenter, lærere og 
forskere

(x) (x) x Oftest interinstitus-
jonelle, delvis individua-
lisert

Tilpasning av  undervisningstil-
bud, språklig og innholdsmes-
sig

(x) x (x) Svakt utnyttet potensial 
når det gjelder å til-
trekke seg studenter, 
lærere og bedriftspart-
nere

Etablering av undervisningstil-
bud i utlandet

x x «Eksporttiltak»

Innpassing av utenlandske til-
bud i egen utdanningsstruktur

x x Rekrutteringstiltak

Tilpasning av eget utdanning-
stilbud til utenlandsk 
gradsstruktur

x x Rekrutterings- og 
konkurransetiltak

Etablering , eventuelt videreut-
vikling, av partnerskap med 
institusjoner i andre land

(x) x (x) Konsortier, ofte etab-
lert på grunnlag av per-
sonlige nettverk

Etablering, eventuelt videreut-
vikling av partnerskap med 
norske bedrifter med virksom-
het i andre land

(x) x (x)

Etablering, eventuelt videreut-
vikling av partnerskap med 
utenlandske virksomheter etab-
lert i mange land

(x) x (x)
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Ser en så på de nye kravene som eksempelvis kompetansereform og
restrukturering mot en tertiær utdanning komme med, er det grunn til å tro at
det er mer enn studietilbudene som må oppgraderes. Innledningsvis er det
pekt på at personalet i høgre utdanning har beskjeden egenerfaring fra den
delen av arbeidslivet det her er snakk om. Hyppig utveksling av det faglige
personalet mot arbeidslivet kan være en vei å gå for å sikre legitimiteten både
for institusjon og individ i møtet med næringslivets globaliserte utfordringer.

Handelshøyskolen BI presenterer «tid-og-stedløse» mastergradsstudier.
Dette ser en også ansatser til i universitets- og høgskolesystemet. I seg selv er
dette en utfordring for institusjonen som fysisk enhet og for personalet som
knyttet til sitt kontor og sine studenter. Slik sett kan kombinasjonen av ny
teknologi på formidlings- og kommunikasjonsfronten og hyppige skifter i bed-
riftenes etterspørselsprofil sammen bryte ned de strukturene vi kjenner i dag,
for så å erstatte dem med mer åpne og fleksible «deinstitusjonaliserte»
kompetansenettverk. For enkelte studenter vil den lokale høgskolen fortsatt
være et trygt valg, men for mange vil frihet, fleksibilitet og valgfri kompet-
ansetilgang by på nye muligheter - med tilsvarende utfordringer for de etab-
lerte institusjonene.

Den «tredje oppgaven»
Tradisjonelt har høgre utdannings rolle vært todelt med forskning og

utdanning. På samme måte som større bedrifter har egne avdelinger for sam-
funnskontakt, det er nok i stor grad en del av profileringsarbeid knyttet til
markedsføringsapparatet, vil også høgre utdanning måtte finne og forstå sin
rolle som formidler og aktiv samfunnsaktør. I Sverige synes dette å være klar-
ere erkjent enn i Norge, men veien er ikke lang til en situasjon hvor dette også
er en del av en norsk virkelighet.

Tilpasning av rammebetingelser
Det tradisjonelle meriteringssystemet er i seg selv en anakronisme i en

virkelighet hvor institusjonens legitimitet må dokumenteres overfor «kunde-
grupper» i et krevende «marked». Her ligger det store utfordringer i å finne
former og rutiner for alternativ meritering. Ser en på den anledningen ansatte
ved NTNU har til å ta permisjon for å videreutvikle forretningsidéer, åpner en
også for noen av de mulighetene som arbeidslivspraksis - på alle nivåer - kan
gi når det er snakk om å imøtekomme arbeids- og næringslivets behov for rel-
evant og autentisk kunnskap.

Et annet forhold er incentivløsninger, dels på institusjonens hånd, dels på
bedriftenes, men også på den enkelte ansattes hånd. Dette er deler av et større
bilde hvor en nærmere tilknytning mellom høgre utdanning og arbeidslivet
også vil fremtvinge tilpasninger i arbeidsbetingelser og arbeidsforhold. Dette
er et område som er lite utprøvd i høgre utdannings tilnærminger til
næringslivet.

I forskningsmeldingen er det åpnet for å se på ulike typer av økonomiske
tiltak for å stimulere til samvirke mellom næringslivets behov for FoU og uni-
versitetenes og høgskolenes muligheter til å gjennomføre dette. Kan hende
kan dette være ett av de elementene som må til for å få nye strukturer som
Norgesuniversitetet, BedriftsUniversitetet og Nettverksuniversitetet på skin-
nene.
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Noen internasjonale trender i høgre utdanning
Sammendrag av utredning 678 utført av Norsk institutt for studier av forskning og 

utdanning for Utvalget for høgre utdanning
Berit Lødding

Bakgrunn
Målsetningen for notatet har vært å belyse utviklingstrekk internasjonalt
innenfor temaområder som lik rett til høgre utdanning, former for finansier-
ing, utvidet adgang, relasjoner mellom utdanning og arbeidsliv og relasjoner
mellom stat og høgre utdanning, basert på en gjennomgang av aktuell inter-
nasjonal litteratur, blant annet OECD-rapporten  Redefining Tertiary Educa-
tion fra 1998.

Mot universell deltakelse i tertiær utdanning
Et gjennomgående tema i litteraturen om høgre utdanning internasjonalt er
den sterke økningen i andeler av årskullene som skaffer seg høgre utdanning.
OECD rapporten  Redefining Tertiary Education beskriver en trend som går i
retning av universell deltakelse i utdanning utover det videregående nivået.
Rapporten tar til orde for at hundre prosent av årskullene bør ta del i en eller
annen form for utdanning på tertiærnivået, med rettferdige og like muligheter
for å studere på ett eller annet tidspunkt i livet. Kompetanse- og kunnskapserv-
ervelse betones som en kontinuerlig prosess, og dermed formidles et perspe-
ktiv på livslang læring som går ut over spørsmål om etter- og videreutdanning.
Det poengteres at det er snakk om adgang til en levemåte mer enn adgang til
en institusjon, og ikke for noen få men for alle. I OECDs egen forståelse er det
her tale om et paradigmeskifte.

Det er de første årene av tertiær utdanning som står i fokus i rapporten.
Differensiering fremheves som et kjernetema på en rekke områder. OECD
ser et behov for innovasjon og reformer når det gjelder etablering av nye typer
av institusjoner og finansieringsformer, introduksjon av nye grader og utdan-
ningstyper og former for partnerskap mellom utdanning og industri. Forhol-
det mellom utdanning og arbeidsliv er et tema som omfatter mer enn en over-
gang fra utdanning til jobb som en enkeltstående begivenhet i individenes liv.
Det legges i tillegg vekt på behov for oppdatering av arbeidstakeres kompet-
anse og samarbeid både om finansiering og kunnskapsutveksling mellom
utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.

Vedvarende skjevheter i rekrutteringen til høgre utdanning
Det normative aspektet ved lik rett for alle til høgre utdanning kan neppe
betegnes som kontroversielt. Et debattert spørsmål er imidlertid om utvidet
adgang reellt sett fører til større sosial utjevning i rekrutteringen. I internas-
jonal faglitteratur er det svært vanskelig å finne holdepunkter for at effekten

678.Utredningen vil bli publisert i NIFUs skriftserie.
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av sosial bakgrunn på rekrutteringen til høgre utdanning skulle ha avtatt som
følge av ekspansjonen. Enkelte moderniseringsteoretikere har hevdet at
ekspansjon fører til at den utdanningsmessige seleksjonen vil tendere mot å
bli mer meritokratisk og mindre sosioøkonomisk eller sosiokulturelt betinget.
Dette har vært imøtegått av tilhengere av teorier om kulturell reproduksjon,
som har fremholdt at betydningen av sosial bakgrunn vil være stabil eller
endog kan komme til å bli sterkere over tid. I en omfattende komparativ studie
hevder Blossfeld og Shavit (1993) at ekspansjon i høgre utdanning heller har
gjort det lettere å opprettholde ulikheter enn å redusere dem.

OECD-rapporten er inne på hvordan det foregår en skjev rekruttering
etter etnisk bakgrunn med eksempler fra USA og Storbritannia. I USA har det
lenge vært debattert om «affirmative action» er et egnet virkemiddel for å
endre skjevheter i velstand, privilegier og posisjoner mellom sorte og hvite.
Bowen og Bok (1998) henvender seg til denne debatten med empirisk fundert
informasjon om langsiktige virkninger av å ta søkeres rase med i betraktning
ved inntak til akademisk selektive utdanningsinstitusjoner. Integrasjon versus
segregering er ellers et gjennomgående dilemma som preger omtalene av de
historisk sorte utdanningsinstitusjonene i USA. Deres bidrag til akademisk
berikelse har vært fremhevet, men også deres alvorlige vanskeligheter i
kampen om finansielle midler (Brown 1999). Med dette anskueliggjøres de
vanskelige dilemmaene som knytter seg til et svært mangfoldig utdannings-
system når det gjelder faglig spesialisering og evne til økonomisk inntjening.

Utvidet adgang til et større spekter av utdanning på tertiærnivået
OECD-rapporten legger ikke til grunn noe enkelt syn på at ekspansjon som
sådan automatisk vil føre til større sosial utjevning i tilgangen til høgre utdan-
ning. Det legges vekt på at nye og mer subtile former for differensiering er
påkrevet for å imøtekomme studenters ulike interesser, behov og evner, men
også for å imøtekomme samfunnets krav. OECD fremholder et multippelt
kvalitetsbegrep og nødvendigheten av å anvende en rekke mål for kvalitet i
takt med at tertiær utdanning i økende grad omfatter et meget bredt spekter
av utdanninger. Utvikling av alternativer til universitetene er en trend som
bifalles i rapporten. Alternativene karakteriseres ved kortere varighet av
utdanningene, sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet og en undervisning
basert på en mer avgrenset og praktisk orientert forskning sammenlignet med
studier ved universitetene. Det understrekes også et behov for innovasjon og
reformer når det gjelder nedbygging av skiller mellom utdanningsveier samt
etablering av nye typer av institusjoner og finansieringsformer. Partnerskap
med industri, næringsliv eller annen virksomhet i nærmiljøet gir mulighet for
økonomisk inntjening for utdanningsinstitusjonene, men også tilgang på men-
neskelig kompetanse og materielle ressurser fra flere parter og ikke minst
læringsmessige fordeler for studentene.

Underfinansiering som konstant tilstand
Ekspansjonen i tilstrømningen til høgre utdanning finner sted i en tid hvor
konkurransen om midler fra offentlige budsjetter aldri har vært skarpere.
Ønsket om å finne alternative finansieringskilder har satt spørsmål om en viss
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markedseksponering på dagsorden. Burton Clark (1998) har fremhevet at
underfinansiering av utdanningsinstitusjoner vil være en konstant tilstand og
argumentert for at universiteter bør bli mer fokuserte med hensyn til hvilke
oppgaver de påtar seg, at de bør utøve en større grad av entreprenørtenkning
og utvikle større grad av autonomi når det gjelder å definere og styre seg selv
og finne egne nisjer for inntjening, slik at de kan redusere sin avhengighet av
offentlige myndigheter. Det kan imidlertid innvendes at de eksemplene Clark
har fremhevet som vellykkede entreprenørorienterte utdanningsinstitusjoner
er tekniske universiteter, som i stor grad har mulighet for til å tiltrekke seg
betalingsdyktige kunder. Videre kan det betraktes som problematisk at det er
forskningsaktiviteten som skal gi inntekter til institusjonene. Ikke minst har
det vært uttrykt bekymring for at inntektsgenerering eller økonomisk selvop-
prettholdelse kan komme til å bli et mål i seg selv.

Høye studieavgifter er neppe et middel til sosial utjevning
Systemet med høye og sterkt økende studieavgifter ved de private univer-
sitetene i USA har vært sammenlignet med et våpenkappløp, fremhever Gei-
ger (1999), som redegjør for selvgenererende eller eskalerende prosesser i et
universitetssystem som er preget av sterk orientering om studentene, men
også hierarki med hensyn til institusjonenes prestisje og status. En skarp
konkurranse gjør seg gjeldende mellom institusjonene i toppsjiktet av dette
hierarkiet når det gjelder å tiltrekke seg de mest talentfulle studentene, de
mest fremragende lærerkreftene og i kampen for finansiell støtte gjennom for-
skningsmidler og donasjoner. Den viktigste inntektskilden for de private uni-
versitetene er likevel studieavgifter, som kan utgjøre mellom 75 og 80 prosent
av inntektene.

Innføring av studieavgifter er kommet på dagsorden i flere land, noe som
igjen utfordrer målsetningene om utjevning av sosiale ulikheter. En vesentlig
del av diskusjonen dreier seg om i hvilken grad individene selv, i tillegg til
samfunnet som helhet, tjener på høgre utdanning. Jo sterkere oppfatningen er
om at individene er de som i første rekke tjener på utdanning, jo større andel
av kostnadene vil de forventes å ta ansvar for. Omstendighetene i hvert enkelt
land når det gjelder sysselsettingsrater og lønnsnivå for de med høgre utdan-
ning sammenlignet med andre, vil likevel være ganske avgjørende i debatter
om hvordan kostnadene skal deles. Hvordan muligheter for å få jobb påvirkes
av økte kandidattall er også et relevant spørsmål. Uansett personlige gevinster
ved høgre utdanning, synes det som kollektive fordeler veier tungt, fastslår
Eurydice (1999), som peker på besluttsomheten i nesten alle (europeiske)
land for å øke eller opprettholde tallet på studenter. På samme måte frem-
heves de udiskutable målsetningene i det moderne samfunn om at så mange
som mulig skal kvalifisere seg på høyt nivå.

Endrede styringsformer og vedvarende dilemmaer
En overgang fra regelstyring til målstyring og resultatstyring er en tendens
man kan spore internasjonalt. Et skifte i styring ved delegering av større myn-
dighet til utdanningsinstitusjonene har falt sammen med et skifte fra a priori
til a posteriori evaluering og fremveksten av det som er blitt kalt den evaluer-
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ende stat (Neave 1988). Dette betyr at staten ikke nødvendigvis har gitt fra seg
overordnet kontroll, men at styringen har endret karakter.

Sterk grad av ledelse og beslutningsmyndighet på institusjonsnivå er en
forutsetning dersom institusjonene skal øke sin inntjeningskapasitet, poeng-
terer OECD. Profesjonalisering av ledelse, økende krav til kostnadseffektiv-
itet, finansiering basert på resultater kombinert med kvalitetskontroll og
«accountability» foregår parallelt med begrensninger i offentlige bevilgninger,
og dette er gjennomgående tendenser internasjonalt. Det eksisterer imidlertid
bekymring for at inntektsgenerering kan komme til å stjele for mye av opp-
merksomheten ved utdanningsinstitusjonene, enten inntjeningen er orientert
om en markedseksponering av forskningen, inntjening gjennom stud-
ieavgifter eller kontraktbasert undervisning. Markedseksponering muliggjør
en større sensitivitet for behov i arbeidslivet, men det oppstår en fare for at
markedets kortsiktige og flyktige målsetninger kan kollidere med mer lang-
siktige og overordnede mål for høgre utdanning. For eksempel kan institus-
joner finne det ulønnsomt å sette inn ressurser for at faglig svake studenter
skal forbedre sine resultater eller for å imøtekomme studenter med spesielle
behov.

Med dette aksentueres et dilemma mellom idealet om universell
deltakelse og kravene til kostnadseffektivitet og lønnsomhet. Dette aktualis-
erer spørsmålet om hvilke former for lederskap og ansvar som bør tilfalle hen-
holdsvis myndighetene og institusjonene. OECD-rapporten fremholder at et
betydelig ansvar må plasseres på institusjonsnivået og poengterer at leder-
skap på dette nivået ikke bare kan reduseres til administrasjon.
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Vedlegg 21 

Internasjonal studie av høgre utdanningsinstitusjoners 
strategier innenfor etter- og videreutdanning

Sammendrag av utredning utført ved Norsk institutt for studier av forskning og 
utdanning for Utvalget for høgre utdanning.

Ellen Brandt

Rapporten «Internasjonal studie av høgre utdanningsinstitusjoners strategier
innenfor etter- og videreutdanning» bygger bl.a. på to internasjonale kompar-
ative prosjekter som forskere ved NIFU deltar i, «Lifelong learning: the impli-
cations for the universities in the EU» (LILEU) med deltakere fra syv land og
«Governmental policies and programmes for strengthening the relationship
between higher education institutions and the economy» (HEINE) med
deltakere fra åtte land. Også tidligere prosjekter for OECD og EU samt andre
kilder er brukt. I norske debatter om høgre utdanning blir ofte internasjonale
eksempler hentet fra Storbritannia og USA. Der er imidlertid forholdet mel-
lom staten og utdanningsinstitusjonene svært forskjellig fra hva det er i Norge
og andre europeiske land. I denne rapporten har vi lagt vekt på å få med
eksempler fra de fleste vesteuropeiske land. Ikke minst synes vi det er viktig
å se på situasjonen i små land, med befolkning og antall utdanningsinstitus-
joner omtrent som hos oss.

Høyere utdanningsinstitusjoners rolle på markedet for etter- og videreutdanning
Høyere utdanningsinstitusjoner har bare 2 - 10 % av det totale markedet for
etter- og videreutdanning, målt i inntekter eller antall deltakere, ut fra under-
søkelser i noen europeiske land. Det er flere grunner til dette:
– Det er blitt økt bruk av interne etterutdanningskurs for ansatte i privat og

offentlig virksomhet, både operative kurs og kurs med innslag av person-
lig utvikling.

– Institusjonene har sin styrke i lang videreutdanning med eksamener, der
antall deltakertimer gir et bedre bilde enn deltakere.

– Institusjonene får lavere inntekter av innsatsen fordi videreutdanning til
dels skal være gratis, tradisjonelle delmarkeder som skoleverket krever
lave kursavgifter og i andre delmarkeder er institusjonene billigere per
kursdag enn kommersielle tilbydere.

– Selv med målsetting om «åpent universitet», har institusjonene et
hovedansvar for de høgre utdannede. Vi vet ikke hvor stor rolle institus-
jonene spiller i dette delmarkedet, bl.a. fordi undersøkelser av personalop-
plæring inndeler ansatte etter stillingsgruppe og ikke etter tidligere utdan-
ning. Når andelen høgre utdannede av de yrkesaktive øker, kan institus-
jonene av den grunn bli en større aktør også på det totale markedet.

På 90-tallet har det i mange land vært sterk vekst (50 - 200 %) i etter- og
videreutdanning ved høgre utdanningsinstitusjoner. Men det er ikke sikkert
at institusjonene har økt sin andel av det totale markedet, siden dette marke-
det også har økt, særlig opplæring i arbeidslivet.
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Nasjonale strategier for etter- og videreutdanning
Relasjonene mellom myndighetene og høgre utdanningsinstitusjoner som til-
bydere av etter- og videreutdanning preges av ulike nasjonale kontekster
lovmessig, sosialt og kulturelt. En kan skille mellom følgende modeller:
– Sentraliserte systemer der statlige myndigheter dominerer lovmessig og

regulerende, men ikke nødvendigvis finansielt. Fra 80-tallet ble det min-
dre regelstyring, mer evaluering og finansiering etter resultater. Konsul-
tasjoner og forhandlinger med partene kan inngå. Eksempler er de nord-
iske land, Frankrike og Italia. Men fordi etter- og videreutdanning er nær
knyttet til arbeidslivet, har myndighetene støttet partnerskap eller gitt
institusjonene muligheter for å gå ut i markedet. Et vellykket eksempel på
bruk av lovgivning er Frankrike, der en lov i 1971 påla bedrifter å bruke en
viss andel av lønnskostnadene til formalisert opplæring av ansatte, etter at
partene i arbeidslivet var blitt enige om dette. Opplæringskostnadene rap-
porteres, bedrifter som ikke oppfyller kravet må betale inn til et nasjonalt
fond. Systemet er imidlertid komplisert, organisasjoner på bransje- og
regionalt nivå deltar også i finansieringen.

– Desentraliserte systemer der delstater har egne lover for høgre utdan-
ning, som åpner for variasjon. Eksempler er Belgia, Spania, Sveits,
Tyskland og Østerrike. Institusjonene kan bli nærmere knyttet til det
regionale eller lokale arbeidsliv, men sentrale rammelover kan virke hin-
drende.

– Markedsbaserte systemer der myndigheter ikke har regulert etter- og
videreutdanning, prinsippet er at «mottaker betaler». I Storbritannia har
myndighetene styrt gjennom selektiv finansiering, institusjonene har måt-
tet legge inn anbud for å få tilskudd via særskilte programmer eller via sek-
torens 'funding councils'. I Nederland har myndighetene i større grad
samarbeidet med partene i arbeidslivet med vekt på å oppnå politisk kon-
sensus.

Hvis myndighetene mener at høgre utdanningsinstitusjoner har et klart ans-
var for å tilby etter- og videreutdanning, er det nærliggende å tenke at dette
må bli fastsatt i lover for høgre utdanning. Dette er da også gjort i flere
europeiske land: Frankrike, Norge, Tyskland, Østerrike. Myndighetene kan
imidlertid ha den oppfatning at institusjonenes, og særlig universitetenes,
autonomi medfører at det er opp til institusjonene selv om de tilbyr etter- og
videreutdanning. Dette er tilfellet i Storbritannia med private universiteter,
men også i Italia og Spania med flest offentlige universiteter. I noen land som
Sverige har institusjonene en mellomstilling, de har et uspesifisert ansvar for
å yte tjenester til samfunnet i tillegg til ansvaret for (grunn)utdanning og for-
skning.

Blant annet i Storbritannia, Sveits og Østerrike har det vært offentlige nas-
jonale programmer med særskilt finansiering rettet mot høgre utdanningsin-
stitusjoner for å stimulere disse til å utvikle etter- og videreutdanning.
Europeisk Sosialt Fond i EU spiller en viktig rolle i finansiering av etter- og
videreutdanning i økonomisk svake regioner i søreuropeiske land som Hellas,
Italia og Portugal.
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Fjernundervisning: en egen institusjon eller alles oppgave?
Myndighetene har satset på desentralisert opplegg, at alle høgre utdan-
ningsinstitusjoner skal kunne gi fjernundervisning, i ni vesteuropeiske land:
Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Norge, Sverige og Øster-
rike. Organer for nettverkssamarbeid er opprettet i noen av landene. Seks ves-
teuropeiske land har gått inn for sentralisert opplegg og opprettet nasjonale
FjernundervisningsUniversitet eller Åpent Universitet. Disse institusjonene er
autonome i finanser, eksamener og akkreditering, innhold og kursopplegg,
pedagogiske tjenester og rådgivningstjenester. Åpent Universitet ble først
opprettet i Storbritannia, Spania og Vest-Tyskland på 1970-tallet, senere i Ned-
erland, Portugal og Hellas. Alle tilbyr etterutdanningskurs i tillegg til studier
som inngår i lavere og høgre universitetsgrader. De fleste tilbyr alle fagom-
råder unntatt helsefag.

Institusjonell eller nasjonal godkjenning av etter- og videreutdanningskurs?
Institusjonene ønsker størst mulig autonomi for å kunne være fleksible til å
utvikle og raskt tilby kurs på et skiftende marked. Samtidig kan det være den
nasjonale godkjenningen som gir kursene kvalitetsstempel og prestisje på
arbeidsmarkedet. Myndighetene i europeiske land har på 90-tallet i økende
grad sett nødvendigheten av institusjonell fleksibilitet, men dette kan gjøre
nasjonal koordinering vanskelig. Nasjonal godkjenning er ikke i noen
europeiske land nødvendig for å etablere korte etterutdanningskurs uten
eksamen. Her kan institusjonene være fleksible på markedet, men i sterk
konkurranse med mange andre tilbydere. Universiteter og høgskoler har
komparative fortrinn i å tilby videreutdanning som kurs eller programmer
med eksamen. Universiteter i flere land kan tilby slik videreutdanning uten
nasjonal godkjenning, ut fra behov i arbeidsmarkedet og etterspørsel fra stu-
denter. Et problem er at liknende tilbud får ulike betegnelser, i Spania har uni-
versitetene frivillig regulert dette. I Frankrike kan universitetsgrader som
lykkes i markedet, bli nasjonale grader etter godkjenning av en nasjonal kom-
misjon. For deltakere kan det være viktig om den lokale videreutdanningen
kan inngå i ordinære nasjonale grader. Det har ikke tidligere vært tilfelle med
Certificate og Diploma kurs i Storbritannia, men det endres nå ved bruk av
'Credit Accumulation and Transfer Scheme' (CATS). I Finland kan dette skje
etter godkjenning fra fakultetene.

Finansiering ved kursavgifter og/eller institusjonenes budsjetter?
Mens grunnutdanning ved statlige universiteter og høgskoler i de fleste
europeiske land helt ut finansieres av det offentlige uten studieavgifter, skjer
etter- og videreutdanning ved disse lærestedene oftest innenfor et marked der
kjøpere betaler kursavgifter. Samtidig er etter- og videreutdanning en opp-
gave høgre utdanningsinstitusjoner ofte er lovpålagt å utføre, da må institus-
jonenes budsjetter også kunne brukes til å (del)finansiere slike kurs, men det
er spørsmål om i hvilken grad og for hvilke typer kurs. I flere land dekker kur-
savgifter 40 - 60 % av kostnadene for institusjonenes etter- og videreutdanning.
I Italia, Nederland og Storbritannia ble høgre utdanningsinstitusjoner pålagt
tidlig på 90-tallet at korte etterutdanningskurs skulle bli selvfinansierende,
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uten offentlige bidrag gjennom institusjonenes budsjetter. I Østerrike gjaldt
det fra 60-tallet, men bare totalt og ikke for hvert enkelt kurs, dessuten krevde
ikke myndighetene bruk av «overhead» for å dekke administrativ infrastruk-
tur. I Frankrike har det blitt vanlig for bedrifter og offentlige virksomheter å
invitere til anbud på etterutdanningskurs, som utformes spesielt for og forhan-
dles med oppdragsgiver. Private kursarrangører har stilt spørsmål ved at uni-
versitetenes sentre for etterutdanning kan tilby rimelige kurs fordi deres
infrastruktur og lønnskostnader delvis dekkes av universitetet. I Tyskland må
institusjonene ta kursavgifter, men myndighetene mener disse ikke må dekke
de fulle kostnader ved utdanningspolitisk viktige tilbud.

Ekstra lønn for undervisning i etter- og videreutdanning?
Det er flere alternativer for å lønne slik undervisning:
– Etter- og videreutdanning er definert som en del av ansattes undervisning-

splikt. (Det ser ikke ut til å være formelt tilfelle i noe land, selv om institus-
jonene er pålagt oppgaven.) Ansatte får ikke ekstra lønn for dette, men de
får mindre av annen undervisning.

– Undervisningsplikten omfatter etter- og videreutdanning. Men f.eks. økt
studenttall og reduserte budsjetter har ført til kapasitetsproblemer på per-
sonalsiden. Etter- og videreutdanning må gjennomføres på overtid med
ekstra lønn.

– Etter- og videreutdanning er ikke en del av undervisningsplikten. Ansatte
får ekstra honorar for slik undervisning. Det gjelder i Belgia, Finland, Ita-
lia, Portugal, Spania og Sveits.

– Innsatsen i etter- og videreutdanning betales ikke som personlig lønn,
men går til fellesskapet i form av driftskonto, reisemidler o.l. ved institut-
tet. Det brukes i Belgia, Sveits og Tyskland.

– Eget undervisningspersonale engasjeres eller ansettes til etter- og
videreutdanning, eventuelt i undervisningsstillinger uten forskning. Det
gjelder Irland.

– Institusjonene kan ikke gi ansatte ekstra honorar, unntatt begrenset over-
tid. De oppretter stiftelser eller aksjeselskaper, eventuelt sammen med
andre, som kan gi honorar for etter- og videreutdanning. Det brukes i
Tyskland.

Organisering av etter- og videreutdanning
Ulike organisasjonsstrukturer brukes av høgre utdanningsinstitusjoner for å
organisere og tilby etter- og videreutdanning:
– Desentralisert til fakulteter, som gjør sine akademiske, ressursmessige og

finansielle vedtak. Det er institusjonell støtte, men minimal sentral inter-
vensjon.

– Sentralisert støtte i form av en særskilt enhet eller senter for etter- og
videreutdanning, som er konsulent for fakulteter eller institutter. Sentret
yter administrativ og til dels pedagogisk støtte til fagmiljøene i utviklingen
av kurs og organiseringen av tilbudet. Sentret er også ansvarlig for
eksterne relasjoner, kontraktsinngåelse og markedsføring. Slike sentre
ble vanlig i de fleste europeiske land i løpet av 1980- og 1990-tallet.
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– Helt sentralisert til et senter, som utvikler og tilbyr alle kurs med støtte fra
institusjonen og fakultetene. Alle kurs må gå gjennom sentret.

– Laissez-faire, der alle deler av universitetet kan tilby etter- og videreutdan-
ning. Prosjekter blir satt i gang på selvfinansierende basis.

Prinsipielt har alle disse organisasjonsstrukturene mulighet til å støtte kom-
mersielle arrangementer, dvs. få inntekter fra kursavgifter. Men nasjonal lov-
givning kan begrense slike muligheter for institusjonen, da kan sentret for
etter- og videreutdanning bli formelt organisert utenfor universitetet som en
stiftelse, aksjeselskap o.l. Det har bl.a. blitt gjort i Nederland (for fagfelt) og
Tyskland.

Sentrene kan også ha andre oppgaver enn etter- og videreutdanning. I Fin-
land og Østerrike viser betegnelsen 'Extension Centres' at sentrene bl.a. for-
midler oppdragsforskning. I Storbritannia har enkelte sentre et bredere ans-
var for pedagogisk utvikling, også av grunnutdanningen.

For høgre utdannede eller for alle?
Høyere utdanningsinstitusjoner har en forpliktelse til å gi utdanning som er
forskningsbasert - også i etter- og videreutdanning. Samtidig er etterspørselen
mer differensiert. Med et mangfold av etter- og videreutdanning for ulike typer
deltakere, er opptakskravene varierte.

I fjernundervisning er det bare i Storbritannia og Nederland at alle har
adgang til Åpent Universitet, mens fjernundervisningsuniversiteter i andre
land krever formell studiekompetanse for opptak.

I noen land ser det ut til at akademiske krav om fullført grad fra høgre
utdanning er vanlig ved lange videreutdanningskurs med eksamen. I Spania
kreves det for 80 % av slike kurs, der universitetene selv fastsetter kravene.
Slike akademiske krav er mindre vanlig i korte etterutdanningskurs uten
eksamen. Men i Tyskland og Østerrike krever nasjonal lovgiving at deltakere
i etterutdanning har universitetsgrad eller «tilsvarende kvalifikasjoner«; både
intervjuer, adgangstester og arbeidserfaring blir brukt for å vurdere kvalifikas-
joner.

Når deltakeravgifter betales, kan det innebære at ansvaret for at deltakere
har tilstrekkelig kompetanse til å ha utbytte av kurset flyttes fra institusjonen
til dem som betaler - enten deltakere eller arbeidsgivere. Før en arbeidsgiver
gir støtte til individuell kursdeltakelse, vil vanligvis overordnede vurdere om
personen har realkompetanse til å ha utbytte av kurset.

Korte kurs eller lange programmer, med eller uten vekttall?
Etter- og videreutdanning omfatter utdanning for ulike formål:
– Utdanning, ofte på deltid eller fjernundervisning, som kan føre til et nytt

yrke
– Utdanning av mer allmenn karakter, for sosiale og kulturelle formål
– Utdanning som påbygging eller utvidelse av tidligere utdanning
– Spesialisering innen tidligere utdanning knyttet til yrke
– Oppdatering av tidligere utdanning knyttet til yrke.
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Det viktige skillet mellom etterutdanning uten eksamen og videreutdanning
med eksamen gjenfinnes i ulike land. Begrepet 'continuing education' omfat-
ter riktignok begge deler, men skillet går mellom utdanning som er 'non
credit' og 'credit'. I Storbritannia krevde sektorens 'funding councils' midt på
90-tallet at nesten all etterutdanning fra høgre utdanningsinstitusjoner måtte
bli videreutdanning med eksamen for å få støtte. Dette har delvis møtt mot-
stand hos studenter på grunn av økte kursavgifter, eksamener, byråkrati og
mindre fleksibilitet. Det positive er at kursene kan inngå i ordinære grader,
men praksis varierer mellom universiteter. Britisk utdanningspolitikk har des-
suten skilt mellom yrkesrettet og allmenn etter- og videreutdanning, der den
første i sterkere grad er stimulert. I Tyskland inngår enkeltkurs og kurspak-
ker sammen med seminarer og konferanser i «seksjoner», med åpen adgang
og mer disiplinspesifikke undervisningsmetoder. Videreutdanning med
eksamener inngår i «programmer», med akademiske opptakskrav, mer
spesielle undervisningsformer og et tverrfaglig innhold. I praksis kan de to
formene være blandet. 3/4 av tyske universiteter har yrkesrelaterte seksjoner,
nesten 1/2 har yrkesrelaterte programmer.

I flere land som Frankrike og Spania kan de enkelte institusjoner tilby len-
gre kurs som ikke er godkjent nasjonalt, men bare av institusjonen som utst-
eder diplom etter eksamen. Som videreutdanning kan kursene bli høyt verd-
satt av arbeidsgivere og deltakere. Institusjonenes frihet fører til innovasjon
og fleksibilitet, men det kan være vanskelig for potensielle deltakere å orien-
tere seg om tilbudene. I Frankrike gir det nasjonale 'Centre Info' en oversikt,
i Spania laget sektoren klarere regler for ulike typer kurs etter varighet og
målgruppe.

Master grader som videreutdanning?
I engelsktalende land er Master grad en høgre universitetsgrad. I andre
europeiske land vil en Master grad regnes som videreutdanning, den forutset-
ter oftest fullført profesjonsutdanning eller høgre universitetsgrad. I tillegg
kreves ofte noen års yrkeserfaring. I Danmark har en rekke Master program-
mer på deltid blitt opprettet ved universitetene de siste årene. Også i Neder-
land og Spania har dette skjedd, mens det i liten grad har skjedd i Frankrike
og Tyskland. I Hellas, Italia og Spania har Master grader og andre tilbud fra
ikke nasjonalt anerkjente institusjoner blitt et stort problem. Det er minst hun-
dre slike NOHE ('Non-Official Higher Education') institusjoner i hver av lan-
dene. Det er ikke noen nasjonal kontroll med kvalitet eller pris av disse private
institusjonene. Markedet er dessuten internasjonalt, mange tilbydere er
engelske og amerikanske - både seriøse universiteter og rene svindelforetak.
De utenlandske institusjonene tilbyr kurs via fjernundervisning, men også via
filialer eller franchising som åpner for at undervisningen blir dårligere lokalt.
Kursene er oftest engelskspråklige og yrkesrettede, det er en tilleggskvali-
fikasjon på et arbeidsmarked med stor arbeidsløshet blant nyutdannede kan-
didater. Disse forholdene gjelder i mindre grad i nord-europeiske land, derfor
har de - i hvert fall hittil - mindre problemer med useriøse Master grader.
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Fleksibel læring: modularisering
Et studieprogram oppdelt i moduler gir studenter økt valgfrihet og fleksibi-
litet, særlig viktig for de yrkesaktive. Arbeidsgivere og profesjonsorganisas-
joner i ulike land har vært klart positive til modulinndelte kurs med vekttall
som videreutdanning for ansatte. Mens bare 30 % av tyske universiteter tilbyr
dette, gjør 80 % av britiske universiteter det. Men ikke alle er udelt positive til
at studier deles opp i moduler. Undervisningspersonalet mener til dels at stud-
ier fragmenteres, det går ut over den faglige sammenhengen og fordypningen
som særlig universitetsstudiene skal gi. I Storbritannia har motstanderne til
konservative regjeringers utdanningspolitikk sett «modularisering» som ens-
betydende med kostnadsreduksjon, sentralisering, institutters tap av
innholdsmessig kontroll, fragmentering og økt vekt på ferdigheter istedenfor
kunnskaper. En generell diskusjon er vanskelig, å ha moduler som tilsvarer et
halvt til ett års heltidsstudium (10-20 norske vekttall, 30-60 europeiske ECTS,
60-120 britiske CATS) er noe helt annet enn å ha små moduler (2-5 norske
vekttall).

Fleksibel læring: deltid og fjernundervisning
Etter- og videreutdanning særskilt organisert for yrkesaktive tilbys ved insti-
tusjonene eller desentralisert, på heltid som intensivkurs, på deltid som
kvelds- og helgekurs og som fjernundervisning. Direkte undervisning på
deltid er fortsatt viktig. Ved finske universiteter gis 2/3 som direkte undervis-
ning og 1/3 som fjernundervisning av «åpent universitet» kurs.

Mer enn 1/3 av tyske universiteter tilbyr yrkesrelaterte deltidsstudier, det
gjelder de fleste tidligere østtyske universiteter der dette var sentralt. Storbri-
tannia har lange tradisjoner i deltidsstudier, men yrkesrettede deltidstilbud
har vært gitt av institusjoner med mindre prestisje enn universitetene. Oppgra-
deringen av 'polytechnics' til universiteter har trolig styrket deltidsstudier. I
Frankrike har institusjonen CNAM i mer enn 150 år gitt yrkesrettede deltid-
skurs på universitetsnivå, rekrutteringen sank imidlertid på 90-tallet da desen-
traliserte kvelds- og helgekurs ikke var fleksible nok for yrkesaktive.

På 90-tallet har myndigheter og høgre utdanningsinstitusjoner i økende
grad blitt opptatt av fjernundervisning. Feltet har internasjonale nettverk og
organisasjoner som EADTU ('European Association of Distance Teaching
Universities'), med medlemmer i 14 land. EADTU godkjenner fjernundervis-
ningssentre som 'Euro Study Centres' ut fra krav til kurstilbud, teknologi, støt-
tetjenester og kapasitet til å nå ikke-tradisjonelle studenter. De høye utvikling-
skostnadene for teknologisk avanserte utdanningstilbud favoriserer stordrift i
form av nasjonale fjernundervisningsuniversiteter; organisert nasjonalt samar-
beid (konsortier o.l.) mellom flere utdanningsinstitusjoner, eventuelt også
representanter for arbeidslivet og IKT; utvidelse fra nasjonalt marked til inter-
nasjonale fellesspråklige markeder. Selv i land som har opprettet nasjonalt
«Åpent Universitet», er de vanlige institusjonene aktive. Vel 2/3 av britiske
universiteter og 1/3 av tyske universiteter tilbyr fjernundervisning.

I land uten noe separat «Åpent Universitet» brukes ulike måter å oppnå
nasjonal koordinering av fjernundervisning fra høgre utdanningsinstitusjoner:
– I Finland koordinerer Utdanningsdepartementet kursene løselig.
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– I Frankrike er sentre for fjernundervisning ved 1/3 av universitetene løst
koordinert av organisasjonen FIED, med nettverket Telesup som forb-
inder sentrene og gir informasjon om deres aktiviteter og strategier.

– I Irland har 'National Distance Education Centre' hovedansvar for
utvikling, organisering og administrasjon av fjernundervisning - men de
koordinerer ikke institusjonenes egne tilbud.

– I Italia ble det opprettet et nasjonalt konsortium for å styre, koordinere og
drive forskning om fjernundervisning. Medlemmer av konsortiet
NET.T.UN.O er en rekke universiteter, offentlig TV (som sender til-
budene), Telecom Italia, det nasjonale industriforbundet og et region/
næringslivsorgan. Fokusering på bestemte målgrupper i arbeidslivet er
forskjellig fra det britiske 'Open University'.

– I Sverige skulle IKT- basert fjernundervisning integreres med høgre
utdanning, men det har vist seg problematisk. Distansundervisningskomi-
teen arbeider for å øke omfanget av fjernundervisning. Tre konsortier har
blitt etablert for å stimulere fjernundervisning innen visse fagområder.

– I Østerrike har en hovedsakelig samarbeidet med det tyske og det britiske
«Åpent Universitet».

Utdanning for særskilte grupper
I Frankrike ble flere universiteter allerede rundt 1960 aktive med å gi utdan-
ning til fagforeningsledere i jus, økonomi og samfunnsvitenskap, for å skolere
til deltakelse i ulike organer. Uavhengige «arbeidsinstitutter» ble drevet i
samarbeid mellom professorer og fagforeningsrepresentanter, tilknyttet
fakulteter i jus eller sosialøkonomi. Innholdet i kursene ble også utformet i fel-
lesskap som svar på fagforeningenes behov og ønsker, dette var noe helt nytt
ved franske universiteter.

I Tyskland har omtrent 50 universiteter siden midten av 90-tallet tilbudt
etter- og videreutdanning til eldre og pensjonister. Disse betaler som oftest
kursavgift. Det er ingen formelle opptakskrav, selv om tilbudene regnes som
«akademisk» etter- og videreutdanning som forutsetter høgre utdanning.
Noen kurstilbud er utviklet spesielt for eldre, andre tilbud er åpne for eldre
men ble etablert som del av ordinære grader. Omfanget anses som util-
strekkelig, bl.a. fordi universitetsstudiene for lavere grad er konstant over-
fylte.

Oppdragsutdanning
Høyere utdanningsinstitusjoner kan få i oppdrag av bedrifter eller offentlig
virksomheter å utvikle «skreddersydde» kurs for en gruppe ansatte. Opp-
draget kan også være å holde vanlige etter- og videreutdanningskurs bedrift-
sinternt. På 80-tallet ble britiske arbeidsgiveres holdninger til personalop-
plæring endret over til flere oppdragskurs. Da var det særlig innen tekniske
og økonomiske fag institusjonene fikk oppdrag. På 90-tallet tyder utviklingen
internasjonalt på at flere institusjoner har startet med oppdragsutdanning, og
med et bredere fagtilbud. F.eks. i Frankrike har det blitt vanlig for bedrifter og
offentlige virksomheter å invitere til anbud på korte etterutdanningskurs. Uni-
versitetenes sentre for etterutdanning kommer med tilbud. Kurs blir utviklet
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for og forhandlet spesielt med oppdragsgiver. Slike kurs har bare deltakerbe-
vis, de fører ikke til universitetsgrader eller nasjonale grader. I Sverige ble
høgre utdanningsinstitusjoner fra midt på 80-tallet oppmuntret til å tilby opp-
dragskurs. Myndighetene sa klart at slike kurs ikke skulle være åpne for indi-
viduelle studenter. Oppdragskurs skulle bare gi deltakerbevis, men deltakere
med studiekompetanse kunne få vekttall ved å gå opp til eksamen. Den nasjo-
nale studentunionen hevder at mange institutter er mer sensitive overfor
kravene fra deltakere i oppdragskurs enn overfor regulære studenter - siden
ekstern finansiering er blitt relativt viktigere, har ikke instituttene «råd» til å
gi dårlig undervisning i oppdragskurs. Det er tidkrevende for fagmiljøene å
utvikle oppdragskurs, bare noen få (store) bedrifter og offentlige virksom-
heter kan få tilfredsstilt sine ansattes utdanningsbehov slik. En fordel for
utdanningsinstitusjonene er at oppdragskurs er sikret deltakere og dermed
inntekter, det blir særlig viktig hvis det er stor uforutsigbarhet og raske
endringer i det åpne markedet for etter- og videreutdanning.

Former for samarbeid med arbeidslivet om etter- og videreutdanning
Fagmiljøene ved høgre utdanningsinstitusjoner må ha kontakter med
arbeidslivet for å utvikle relevante åpne tilbud om etter- og videreutdanning,
av faglige og finansielle grunner. Hvis åpne kurs ikke «treffer markedet», vil
avlyste kurs eller få deltakere svekke inntjeningen. Individuelt har undervisn-
ingspersonalet mange uformelle kontakter med arbeidslivet. Allikevel kan det
være nødvendig med mer formaliserte kontakter mellom lærested og
arbeidslivet. Noen eksempler fra andre land er:
– I Belgia har rådgivende utvalg eller styringsgrupper for etter- og

videreutdanning blitt opprettet ved de fleste universiteter for ulike fagfelt
og sektorer i arbeidslivet. Medlemmer er vitenskapelig ansatte og praktik-
ere, for det meste tidligere kandidater fra institusjonen.

– I Italia organiserte teknisk universitet i Torino og samarbeidspartnere et
«Konsortium for forskning og etter- og videreutdanning» med medlem-
mer fra de viktigste lokale industrielle samarbeidspartnere (nasjonalt vik-
tige storkonsern), fra regionale myndigheter og byens administrasjon,
dessuten fra profesjonelle institusjoner som handelskammer. EU har
anerkjent dette «universitet-bedrift partnerskapet» som en COMETT
enhet.

– I Storbritannia ga utdanningsdepartementet startfinansiering for å
etablere et nasjonalt nettverk av 'Technology Centres', for industri-utdan-
ning samarbeid gjennom opplæring og andre former for teknologiover-
føring. Arbeidsdepartementet har etablert lokale 'Training and Enterprise
Councils', som formidlere og kunnskapsmeglere inngår de bl.a. partner-
skap med høgre utdanningsinstitusjoner. Et konsortium JUPITER ble
etablert som et nasjonalt nettverk av et stort antall ledende konsern og
høgre utdannings-institusjoner; de samarbeidet om å finne områder innen
høyteknologifelter med behov for etter- og videreutdanning, utvikle pas-
sende tilbud og gjøre tilbudene kjent. Samarbeidet gjaldt også forskning.

– I Tyskland ble det på 90-tallet opprettet «Arbeidsgruppe for universitetene
og næringslivet» på nasjonalt og regionalt nivå. I økende grad er det tatt
initiativ til direkte former for tosidig samarbeid mellom universiteter og
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bedrifter, lokale myndigheter og foreninger. Dessuten lages nettverk på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Gradsstruktur og gradssystem - en komparativ studie.
Sammendrag av utredning utført ved Norsk institutt for studier av forskning

og utdanning for Utvalget for høgre utdanning.
Utredningen vil bli publisert i NIFUs skriftserie.
Heidi Dybesland
Rapporten er utarbeidet på oppdrag for  Utvalget for utredning om norsk

høgre utdanning etter år 2000 (Mjøs-utvalget). Den tar for seg gradsstrukturer
og -systemer i en rekke land: Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia,
Sverige, Tyskland og USA. Rapporten gir en oversikt over de viktigste
trekkene ved gradssystemene i disse landene med vekt på de ti siste årene, i
tillegg til at aktuelle endringsprosesser og diskusjonstemaer i det enkelte land
belyses. Slike spørsmål omfatter blant annet oppsplitting av tidligere kandidat-
studier, yrkesretting av lavere grads studier, innføring av internasjonalt sam-
menliknbare gradstitler og vekttallssystemer, og reformering av forskerut-
danningen.

Det norske gradssystemet
I Norge tilbys høgre utdanning ved universiteter, vitenskapelige høg-

skoler, kunsthøgskoler, statlige høgskoler og private høgskoler. Studiene ved
universiteter og vitenskapelige høgskoler er av varierende lengde, fra vekt-
tallsenheter og semesteremner til lange sammenhengende studier som kan
lede til en doktorgrad.

Ved de frie fakulteter ved universitetene kan man ta enkeltfag eller kombi-
nere dem til grader. Lavere grad (cand.mag.) er nå normert til fire år og kan
påbygges med et hovedfagsstudium normert til to år. Cand. mag. graden
består av 80 vekttall og må inneholde ex.phil. (10 vekttall) og et mellomfag (30
vekttall). De øvrige vekttallene kan settes sammen i ulike kombinasjoner: to
grunnfag á 20 vekttall; et grunnfag á 20 vekttall og to semesteremner á 10 vekt-
tall; et mellomfag á 30 vekttall og et semesteremne á 10 vekttall. Innen enkelte
historisk-filosofiske fag kan man ta et storfag på 10 vekttall, som bygger videre
på et mellomfag, og som kan innlemmes i cand.mag. graden. Innen realfag er
lavere grad normert til 3 1/2 år.

Ved høgskolene gis det treårige «profesjonsutdanninger» som blant annet
gir rett til å kalle seg lærer, ingeniør, sykepleier eller journalist. I tillegg tilbyr
de fleste høgskolene semesteremner, grunnfag og mellomfag som kan settes
sammen til en cand.mag. grad. Høgskoleeksamener kan brukes som kompo-
nenter i en cand.mag. grad ved et universitet. En cand.mag. grad fra en høg-
skole kan gi adgang til hovedfagsstudier ved et universitet og omvendt. Det er
også åpnet for at enkelte høgskoler kan tilby hovedfag.

Hovedfag er normert til to år etter cand.mag. og fører til tittelen
cand.philol., cand.polit. eller cand.scient, avhengig av fagområde. Innen real-
fag er hovedfaget normert til 1 1/2 år. Det er mulig å kombinere faglige
innslag på tvers av fag og fakulteter. Etablering av høgskoler har også ført til
at utdanningsdeler fra flere institusjoner kan inngå i samme grad. Ved Univer-
sitetet i Oslo kan man fortsatt ta en mag.art. grad innen noen få historisk-



NOU 2000: 14
Vedlegg 21 Frihet med ansvar 1018
filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag. Den tar syv til åtte år og er mer spe-
sialisert og forskningsorientert enn de andre gradene.

De profesjonsrettede embetsstudiene ved universitetene er tradisjonelt
lagt opp for sammenhengende løp. Grunnutdanningen er normert til seks-syv
år. Tittelen etter avlagt eksamen er cand.theol., cand.jur., cand.med.,
cand.pharm., cand.odont., cand.psychol. og cand.paed. Grader innen
økonomi, cand.oecon., og ingeniørfag, siv.ing., er normert til fem år. Flere av
de profesjonsrettede embetsstudiene har åpnet for deleksamener, for eksem-
pel grunnfag i offentlig rett for andre studenter enn dem som følger profesjon-
sstudiet i jus. Ved de vitenskapelige høgskolene er eksamen normert til ca.
fem år. Gradene som tilbys er cand.agric., cand.med.vet, siv.ing., siv.ark. og
siv.øk. som er fireårig.

Fra 1993 ble det innført et felles, nasjonalt doktorgradsreglement for alle
lærestedene basert på organiserte studier og en sertifisering. Norge har i dag
to typer doktorander, som formelt sett er likeverdige; den tradisjonelle dr. phi-
los. graden og de nye doktorgradene med formaliserte opplegg. Ph.D.-mod-
ellen, som ligger til grunn for de nye gradene, legger vekt på en organisert for-
skerutdanning med veiledning av avhandlingsarbeidet og med krav til gjen-
nomgåelse av metode- og substanskurs. Dr.philos. graden er beholdt som et
alternativ for dem som ikke gjennomgår en formalisert forskerutdanning.
Normeringen er tre års forskningsinnsats på heltid, gjerne fordelt over fire år
med 25 prosent pliktarbeid.

Harmonisering av gradssystemene i Europa?
I mange land har diskusjonen om internasjonalt sammenlignbare

gradsstrukturer og vekttallssystem blitt satt på dagsordenen. Internasjonal
sammenlignbarhet er et viktig motiv for å legge om gradsstrukturen og even-
tuelt innføre betegnelsene bachelor og master. I mai 1998, ved Sorbonnes 800-
års jubileum, la utdanningsministrene i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbri-
tannia frem en deklarasjon om harmonisering av de høgre utdanningene
innen EU. 679 Deklarasjonen har overrasket mange og den har også møtt kri-
tikk. Siden midten av 1980-tallet har «harmonisering» av utdanning vært noe
som har blitt betraktet som politisk umulig innen rammen for EU-samarbei-
det, særlig hvis initiativet har kommet fra EU-kommisjonen. Deklarasjonen tar
utgangspunkt i en 3-5-8 modell for utdanning, men går ikke inn for en anbefal-
ing av en slik modell. Det som understrekes er behovet for

first cycle degrees which are 'internationally recognised' as 'an appropriate
level of qualification', and a graduate cycle 'with a shorter master's degree and a
longer doctor's degree' with possibilities to transfer from one to the other'. It also
says that such a two-cycle system 'seems to emerge' and 'should be recognised for
international comparison and equivalence' (CRE 1999).

I Frankrike har Sorbonne deklarasjonen blitt møtt med entusiasme av den
politiske ledelsen. Utdanningsministeren ser en slik harmonisering som en
viktig forutsetning for at Frankrike skal kunne spille en mer sentral rolle når
det gjelder internasjonal utveksling innen høgre utdanning og forskning. Den
politiske ledelsen synes likevel å innrømme at en amerikansk-britisk utdan-
ningsmodell har blitt normgivende på det globale plan. Utdanningsministeren

679.«Harmoniser l'architecture du système européen d'enseignement supérieur».
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ønsker å inndele universitetsutdanningen i Frankrike i to nivåer: «pré-licence»
og «post-license», med grunnskjemaet «3, 5 eller 8». «Pré-license» er da opp til
treårige grunneksamener, mens «post-license» er dels et femårig masternivå
og dels en åtteårig forskerutdanning (alt regnet med utgangspunkt i student-
eksamen, «le bac»). De franske universitetene er imidlertid skeptiske til en
slik harmonisering, som de er redd skal skje i et for hurtig tempo. Utdan-
ningsministeren fremholder at den foreslåtte «europeiske harmoniseringen»
skal gjennomføres skrittvis og på frivillig basis. Det understrekes at alle de
eksisterende nasjonale eksamener fortsatt skal finnes ved siden av det nye
systemet.

I Tyskland er regjeringen positiv til et felles europeisk utdanningssystem.
Utdanningsministeren går inn for en internasjonal tilpasning for å styrke
Tysklands konkurransekraft i et globalt utdanningsmarked. De tradisjonelt
lange studietidene ved de tyske universitetene, som blant annet har virket
demotiverende for utenlandske studenter, skal forkortes. Innføring av bache-
lor- og mastergrader med en studietid på tre pluss to år eller fire pluss ett år
blir regnet som et virkemiddel i den sammenheng. Gradene er nylig innført og
innebærer nærmest en revolusjon i det tyske universitets- og høgskolesyste-
met. Normalstudietiden for en eksamen ved Fachhochschulen har blitt fast-
satt til fire år og ved universitetene til fire og et halvt. Spørsmålet om hvem
som skal akkreditere eller godkjenne nye studieprogram og eksamener disku-
teres imidlertid ennå.

Høsten 1999 oversendte Nederlands utdanningsminister et program for
utdanningssystemets internasjonalisering til parlamentet. Det skal være et
grunnlag for gjennomgripende prinsippbeslutninger om den fremtidige høgre
utdanningen og forskningen i landet. Som et ledd i dette har man utarbeidet
en diskusjonsrapport hvor departementet blant annet tar opp spørsmålet om
harmonisering av de høgre utdanningssystemene i Europa. Man henviser til
Sorbonne rapporten og mener at den bør ligge til grunn for en inngående dis-
kusjon også i Nederland. I det nederlandske parlamentet går et flertall inn for
å avskaffe tittelen «Doctorandus» på høgre grad ettersom den skaper en del
forvirring internasjonalt. Fra akademisk hold har det blitt foreslått at den
burde endres til «master», i og med at den i stor grad tilsvarer en internasjonal
mastergrad.

I Italia har regjeringen lagt frem et forslag om en gjennomgripende reform
av universitetssystemet. Et av formålene er at det italienske systemet skal bli
mer likt systemer i andre vesteuropeiske land. Ifølge planen skal universitet-
sutdanningene omstruktureres og bli kortere. Et nytt semester- og vekttalls-
system skal innføres. De fleste utdanningene skal bli fireårige, unntatt
arkitekt-, ingeniør- og lærerutdanningene, som skal være seksårige. De to
første studieårene skal føre til en grunneksamen ('Diploma Universitario').
Studentene skal dermed få større valgfrihet og muligheter til å skifte fra en
utdanning til en annen. Den italienske ministerens reformforslag har møtt
sterk motstand, blant annet fra universitetslærere som ikke ønsker at kurs
skal vektes mot hverandre og tildeles ulike vekttallsverdier.

Flere av de sentral- og østeuropeiske landene har begynt å gi slipp på det
gamle såkalte «kontinentale» systemet med en lengre eksamen innen grun-
nutdanningen og gått over til et anglosaksisk eksamenssystem. I flere av lan-



NOU 2000: 14
Vedlegg 21 Frihet med ansvar 1020
dene som ble selvstendige etter Sovjetunionens fall, har man innført en
fireårig «bachelor» (f.eks.  bakalavr på russisk,  bakalauras på latvisk) og en
toårig «master» ( magistr på russisk,  magistras på litausk) i stedet for den
gamle femårige diplomeksamen.  Polen har beholdt sin gamle femårige  mag-
ister, men har innført en lavere eksamen - en treårig  licensjat som kan bygges
på med to års studier til  magister. Dessuten satses det på innføring av ECTS
vekttall som poengsystem. 680  Tsjekkia og  Slovakia har nå også en treårig
bakalvr som kan føre videre til en magister. Det samme har  Bulgaria.

Det å innføre et internasjonalt sammenlignbart vekttallssystem har også
vært et sentralt tema i flere land. I flere land diskuteres det å anvende det
europeiske grads- og vekttallsoverføringssystemet, ECTS, for å lettere kunne
sammenligne karakterer og vekttall over landegrensene. Det er imidlertid
ikke uproblematisk å regne om nasjonale vekttall til ECTS vekttall. Selv i Fin-
land, som regnes som «a model country» i denne sammenheng, bruker insti-
tusjonene mye tid og krefter på omregning. I Danmark, hvor det ikke finnes
noe felles godkjenningssystem for høgre utdanning, diskuteres det å innføre
ECTS for all høgre utdanning, både for å lette sammenlikninger mellom
utdanningene nasjonalt og internasjonalt. Også i Tyskland, hvor det ikke
finnes noe vekttallssystem i den forstand at studentene blir tildelt en grad etter
å ha fullført et visst antall vekttall, vurderes det å innføre ECTS. Det diskuteres
også om man skal dele inn studiene i moduler, på linje med for eksempel Ned-
erland og Storbritannia.

Sorbonne-deklarasjonen om harmonisering av høgre utdanning i Europa
sto i sentrum for en stor europeisk konferanse i Bologna i juni 1999. Konfer-
ansen samlet rundt 300 rektorer, studentrepresentanter og eksperter innen
utdanningsområdet for å diskutere hvordan det europeiske samarbeidet kan
utvikles, blant annet for å fremme akademisk mobilitet i Europa.. En rapport
som ble utformet i forbindelse med konferansen i Bologna, stiller seg imid-
lertid kritisk til forslaget om harmonisering (CRE 1999). Rapporten viser blant
annet til betydelige forskjeller i de høgre utdanningssystemene i de
europeiske landene.

Konferansen resulterte i en deklarasjon om et «European Higher Educa-
tion Area». Deklarasjonen ble undertegnet av 29 representanter fra samtlige
EU-land, alle land i Norden, de baltiske statene og flertallet av land i Øst- og
Sentraleuropa. Man har blitt enig om visse rammer og retningslinjer for fort-
satt samarbeid, samtidig som man verner mangfoldet innen høgre utdanning
i Europa. Innen en tiårsperiode vil de 29 landene forsøke å oppnå en rekke
mål, blant annet et system med to nivåer, der det første nivået inneholder
minst en treårig utdanning og det andre 'master'- og/eller doktorgradsstudier.

I internasjonal sammenheng er det en tendens til at man får  to ulike typer
bachelorgrader; en ved universitetene som også forbereder mot videre utdan-
ning på høyt nivå og en ved polytechnics eller høgskoler. I de nordiske lan-
dene har det vært flere reformer som tar sikte på å styrke lavere grads utdan-

680.ECTS er et eget europeisk system for overføring av vekttall og karakterer. For eksempel 
tilsvarer et grunnfag på 20 vekttall 60 ECTS-vekttall. Karakterskalaen bygger på bok-
stavkarakterer og medfører at laud/haud-systemet oppheves. Fordelingen er slik at 10 
prosent av studentene skal få A, 25 prosent B, 30 prosent C, 25 prosent D og 10 prosent E, 
mens F er strykkarakter.
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ningog å gjøre denne mer yrkesrettet. Både i Danmark og Finland har tidligere
kandidatstudier blitt splittet opp. I Danmark kan man etter tre års studium ta
en bachelorgrad som er mer kortvarig enn de tradisjonelle kandidatstudiene
og som har vært forsøkt tilrettelagt med en mer yrkesrettet profil. Det har imi-
dlertid ikke lykkes å gjøre bachelorgraden mer yrkesrettet foreløpig. Det dis-
kuteres nå om det skal innføres en såkalt «profesjonsbachelor» ved høg-
skolene. Innholdet i en «profesjonsbachelorutdanning» vil således være mer
praksisorienteret enn en bachelorutdanning ved universitetene.

I Finland er lavere grad gjeninnført etter å ha blitt fjernet på 1970-tallet.
Samtidig er det blitt etablert en alternativ utdanningssøyle ved siden av univer-
sitetssektoren i form av «polytechnics». Foreløpig holdes sektorene i stor grad
adskilt og en bachelorgrad har for eksempel ulikt innhold i de to sektorene.
Ved universitetene har man foreløpig ikke lykkes i å gi bachelorgraden en dis-
tinkt betydning, og få studenter tar denne i dag ettersom den ikke er obliga-
torisk. Det er også vanskelig å få graden akseptert hos arbeidsgivere, etter-
som det ikke er tradisjon for å anvende studenter med lavere grad. Den største
fordelen med graden er at den gjør det enklere for studenter å ta en master-
grad i utlandet. Ved polytechnics får studentene i økende grad jobb med bach-
elorgraden. En annen viktig motivasjon for å styrke lavere grad i Finland har
vært å sikre at studentene i hvert fall får en lavere gradstittel, ettersom mange
ikke fullfører høgre grad.

I Sverige foreslo Högskoleverket høsten 1999 at regjeringen skal innføre
en ny magistereksamen som et supplement til dagens magistereksamen. Den
nye studieretningen skal gi studentene yrkesmessig eller faglig bred spe-
sialkompetanse på høyt nivå, i motsetning til den nåværende magisterek-
samen som gir faglig fordypning og forberedelse til forskerutdanning.

Også i USA diskuteres disse spørsmålene, men sett i forhold til styrking
av Mastergraden i forhold til en Ph.D. Flere universiteter har etablert nye,
multidisiplinære masterprogram innen humaniora som er mer yrkesrettet enn
tidligere masterprogram. Slike program kan være et middel til å få færre Ph.D.
utdannete, som ofte har problemer med å få arbeid når de er ferdige.
Foreløpig går imidlertid flertallet av studentene på disse programmene videre
med Ph.D. utdanning. Programmene kan også bidra til økt gjennomstrømn-
ing innen humaniora, som har vært relativt lav.

Forskerutdanningen har blitt reformert i mange av de nordiske landene.
Ofte eksisterer gamle og nye ordninger side om side. De nye oppleggene har
mer strukturerte opplegg. I land som Danmark var en av begrunnelsene for å
innføre Ph.D. reformen at forskerutdanningen skulle tilpasses internasjonale
strukturer. Et annet mål som går igjen i flere land, er ønsket om å senke gjen-
nomsnittsalderen på doktorgradskandidatene. De nordiske landene og land
som Nederland og Tyskland har alle etablert en form for forskerskoler, delvis
etter modell fra de amerikanske «graduate schools». Hovedmotivasjonen har
vært å heve kvaliteten på forskerutdanningen, blant annet ved å gjøre den mer
internasjonalt orientert. Å styrke den internasjonale dimensjonen, slik at dok-
torgradsopplæringen blir mer internasjonalt rettet, nevnes ofte som et selvs-
tendig motiv. Både i Danmark og Sverige skal ordningen med forskerskoler
evalueres i nærmeste fremtid.

Norsk tilpasning til internasjonale trender?
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For de fleste land synes målsetninger om internasjonal sammenlignbarhet
lettere å nå enn nasjonale mål om gjennomstrømning og relasjoner til
arbeidslivet, ihvertfall på kort sikt.

De nasjonale målene om gjennomstrømning og relasjoner til arbeidslivet
er mer komplekse og det er mange hensyn å ta. I Norge har problemstillinger
relatert til studentkvalifikasjoner i forhold til arbeidslivets behov og mulighet-
ene for å entre arbeidslivet etter fullført lavere grad lenge vært diskusjon-
stema. I universitetsmiljøer og i enkelte profesjoner har man ofte vært skep-
tiske til å kutte ned på studietiden av frykt for at det skal forringe utdannelsen.

Norge vil sannsynligvis være blant de landene som har minst problemer
med å tilpasse seg en eventuell 3-5-8 modell. Modellen avviker ikke mye fra
det systemet vi har i dag. Forholdet mellom det norske gradssystemet og
utenlandske bachelor- og mastergrader har flere ganger blitt tatt opp til
debatt. Flatin-utvalget foreslo for eksempel å gå bort fra de latinske grads-
betegnelsene og tilpasse alle norske grader til de engelske bachelor, master
og Ph.D. gradene, gjerne med underkategorier for å betegne fagområder. Det
har også blitt ansett som ønskelig å tilpasse gradenes tidsnormering til uten-
landske normeringer. Et hovedargument har vært at engelske gradstitler
kunne ha betydelig innvirkning på arbeidet med å forenkle internasjonaliser-
ingsprosessen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har gått imot forslag om
en slik omlegging av de norske universitetsgradene, men har åpnet for at insti-
tusjonene i enkelte tilfeller skal kunne etablere masterprogram med undervis-
ning på engelsk. Departementet har understreket at slike gradsbenevnelser
bare bør innføres når det er særlig behov for det, og som ledd i internasjona-
liseringsprogram. Tanken var at spesielt studenter fra utviklingsland skulle
kunne benytte seg av slike masterprogrammer. KUF har imidlertid anbefalt at
mastergradene skulle være åpne både for utvekslingsstudenter under
spesielle avtaler og norske studenter, nettopp fordi programmene var ment å
være et ledd i en internasjonaliseringsprosess. I tillegg mente departementet
at deler av oppleggene burde kunne tas som kurskomponenter for eksempel
innen Erasmus. Høsten 1999 ble det i tillegg satt i gang en prøveordning med
mastergrader ved enkelte statlige høgskoler. Erfaringer fra prøveordningene
vil kunne være en del av grunnlaget for vurdering av en eventuell ny
gradsstruktur innenfor norsk høgre utdanning.

I dag tilbyr flere norske læresteder masterprogrammer. De fleste master-
programmene er opprettet ved universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene. Gradene tildeles innen fagområder som er opprettet ved institus-
jonen ved departementsvedtak. Enkelte av masterprogrammene er kun
tilgjengelig for utenlandske studenter, ofte studenter fra Sentral- og Øst-
Europa og utviklingsland gjennom Kvoteprogrammet. Det gjelder spesielt de
som er opprettet ved universitetene. Likeledes er det noen masterprogram-
mer som er spesielt tilrettelagt for NORAD-stipendiater. De fleste av disse
studietilbudene fungerer i nær sammenheng med norske hovedfag, slik at det
er overlapping mellom kurs som tilbys norske hovedfagsstudenter og kurs for
utenlandske mastergradsstudenter.

Behov for harmonisering av det norske karaktersystemet har også blitt
drøftet, med vekt på tilpasning til ECTS. Et økende antall institusjoner i Norge
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har nå tatt i bruk ECTS. Ved NTNU er for eksempel dette karaktersystemet
innført for hele universitetet, også for norske studenter som ikke har planer
om å reise utenlands.

Spørsmålet om endringer i gradsstrukturen henger i stor grad sammen
med spørsmålet om endringer i eksamensformer og vekttallssystem, for
eksempel hyppigere eksamen, kortere moduler etc. Det er derfor viktig å se
disse spørsmålene i sammenheng.
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Vedlegg 22 

Gradsstruktur og gradssystem - en komparativ studie.
Sammendrag av utredning utført ved Norsk institutt for studier av forskning og 

utdanning for Utvalget for høgre utdanning.
Heidi Dybesland

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for  Utvalget for utredning om norsk høgre
utdanning etter år 2000 (Mjøs-utvalget). Den tar for seg gradsstrukturer og -
systemer i en rekke land: Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia, Sver-
ige, Tyskland og USA. Rapporten gir en oversikt over de viktigste trekkene
ved gradssystemene i disse landene med vekt på de ti siste årene, i tillegg til
at aktuelle endringsprosesser og diskusjonstemaer i det enkelte land belyses.
Slike spørsmål omfatter blant annet oppsplitting av tidligere kandidatstudier,
yrkesretting av lavere grads studier, innføring av internasjonalt sammenlikn-
bare gradstitler og vekttallssystemer, og reformering av forskerutdanningen.

Det norske gradssystemet
I Norge tilbys høgre utdanning ved universiteter, vitenskapelige høgskoler,
kunsthøgskoler, statlige høgskoler og private høgskoler. Studiene ved univer-
siteter og vitenskapelige høgskoler er av varierende lengde, fra vekttallsen-
heter og semesteremner til lange sammenhengende studier som kan lede til
en doktorgrad.

Ved de frie fakulteter ved universitetene kan man ta enkeltfag eller kombi-
nere dem til grader. Lavere grad (cand.mag.) er nå normert til fire år og kan
påbygges med et hovedfagsstudium normert til to år. Cand. mag. graden
består av 80 vekttall og må inneholde ex.phil. (10 vekttall) og et mellomfag (30
vekttall). De øvrige vekttallene kan settes sammen i ulike kombinasjoner: to
grunnfag á 20 vekttall; et grunnfag á 20 vekttall og to semesteremner á 10 vekt-
tall; et mellomfag á 30 vekttall og et semesteremne á 10 vekttall. Innen enkelte
historisk-filosofiske fag kan man ta et storfag på 10 vekttall, som bygger videre
på et mellomfag, og som kan innlemmes i cand.mag. graden. Innen realfag er
lavere grad normert til 3 1/2 år.

Ved høgskolene gis det treårige «profesjonsutdanninger» som blant annet
gir rett til å kalle seg lærer, ingeniør, sykepleier eller journalist. I tillegg tilbyr
de fleste høgskolene semesteremner, grunnfag og mellomfag som kan settes
sammen til en cand.mag. grad. Høgskoleeksamener kan brukes som kompo-
nenter i en cand.mag. grad ved et universitet. En cand.mag. grad fra en høg-
skole kan gi adgang til hovedfagsstudier ved et universitet og omvendt. Det er
også åpnet for at enkelte høgskoler kan tilby hovedfag.

Hovedfag er normert til to år etter cand.mag. og fører til tittelen
cand.philol., cand.polit. eller cand.scient, avhengig av fagområde. Innen real-
fag er hovedfaget normert til 1 1/2 år. Det er mulig å kombinere faglige
innslag på tvers av fag og fakulteter. Etablering av høgskoler har også ført til
at utdanningsdeler fra flere institusjoner kan inngå i samme grad. Ved Univer-
sitetet i Oslo kan man fortsatt ta en mag.art. grad innen noen få historisk-
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filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag. Den tar syv til åtte år og er mer spe-
sialisert og forskningsorientert enn de andre gradene.

De profesjonsrettede embetsstudiene ved universitetene er tradisjonelt
lagt opp for sammenhengende løp. Grunnutdanningen er normert til seks-syv
år. Tittelen etter avlagt eksamen er cand.theol., cand.jur., cand.med.,
cand.pharm., cand.odont., cand.psychol. og cand.paed. Grader innen
økonomi, cand.oecon., og ingeniørfag, siv.ing., er normert til fem år. Flere av
de profesjonsrettede embetsstudiene har åpnet for deleksamener, for eksem-
pel grunnfag i offentlig rett for andre studenter enn dem som følger profesjon-
sstudiet i jus. Ved de vitenskapelige høgskolene er eksamen normert til ca.
fem år. Gradene som tilbys er cand.agric., cand.med.vet, siv.ing., siv.ark. og
siv.øk. som er fireårig.

Fra 1993 ble det innført et felles, nasjonalt doktorgradsreglement for alle
lærestedene basert på organiserte studier og en sertifisering. Norge har i dag
to typer doktorander, som formelt sett er likeverdige; den tradisjonelle dr. phi-
los. graden og de nye doktorgradene med formaliserte opplegg. Ph.D.-mod-
ellen, som ligger til grunn for de nye gradene, legger vekt på en organisert for-
skerutdanning med veiledning av avhandlingsarbeidet og med krav til gjen-
nomgåelse av metode- og substanskurs. Dr.philos. graden er beholdt som et
alternativ for dem som ikke gjennomgår en formalisert forskerutdanning.
Normeringen er tre års forskningsinnsats på heltid, gjerne fordelt over fire år
med 25 prosent pliktarbeid.

Harmonisering av gradssystemene i Europa?
I mange land har diskusjonen om internasjonalt sammenlignbare gradsstruk-
turer og vekttallssystem blitt satt på dagsordenen. Internasjonal sammenlign-
barhet er et viktig motiv for å legge om gradsstrukturen og eventuelt innføre
betegnelsene bachelor og master. I mai 1998, ved Sorbonnes 800-års jubileum,
la utdanningsministrene i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia frem en
deklarasjon om harmonisering av de høgre utdanningene innen EU. 681 Dek-
larasjonen har overrasket mange og den har også møtt kritikk. Siden midten
av 1980-tallet har «harmonisering» av utdanning vært noe som har blitt betrak-
tet som politisk umulig innen rammen for EU-samarbeidet, særlig hvis initia-
tivet har kommet fra EU-kommisjonen. Deklarasjonen tar utgangspunkt i en
3-5-8 modell for utdanning, men går ikke inn for en anbefaling av en slik mod-
ell. Det som understrekes er behovet for

first cycle degrees which are 'internationally recognised' as 'an appropriate
level of qualification', and a graduate cycle 'with a shorter master's degree and a
longer doctor's degree' with possibilities to transfer from one to the other'. It also
says that such a two-cycle system 'seems to emerge' and 'should be recognised for
international comparison and equivalence' (CRE 1999).

I Frankrike har Sorbonne deklarasjonen blitt møtt med entusiasme av den
politiske ledelsen. Utdanningsministeren ser en slik harmonisering som en
viktig forutsetning for at Frankrike skal kunne spille en mer sentral rolle når
det gjelder internasjonal utveksling innen høgre utdanning og forskning. Den
politiske ledelsen synes likevel å innrømme at en amerikansk-britisk utdan-

681.«Harmoniser l'architecture du système européen d'enseignement supérieur».
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ningsmodell har blitt normgivende på det globale plan. Utdanningsministeren
ønsker å inndele universitetsutdanningen i Frankrike i to nivåer: «pré-licence»
og «post-license», med grunnskjemaet «3, 5 eller 8». «Pré-license» er da opp til
treårige grunneksamener, mens «post-license» er dels et femårig masternivå
og dels en åtteårig forskerutdanning (alt regnet med utgangspunkt i student-
eksamen, «le bac»). De franske universitetene er imidlertid skeptiske til en
slik harmonisering, som de er redd skal skje i et for hurtig tempo. Utdan-
ningsministeren fremholder at den foreslåtte «europeiske harmoniseringen»
skal gjennomføres skrittvis og på frivillig basis. Det understrekes at alle de
eksisterende nasjonale eksamener fortsatt skal finnes ved siden av det nye
systemet.

I Tyskland er regjeringen positiv til et felles europeisk utdanningssystem.
Utdanningsministeren går inn for en internasjonal tilpasning for å styrke
Tysklands konkurransekraft i et globalt utdanningsmarked. De tradisjonelt
lange studietidene ved de tyske universitetene, som blant annet har virket
demotiverende for utenlandske studenter, skal forkortes. Innføring av bache-
lor- og mastergrader med en studietid på tre pluss to år eller fire pluss ett år
blir regnet som et virkemiddel i den sammenheng. Gradene er nylig innført og
innebærer nærmest en revolusjon i det tyske universitets- og høgskolesyste-
met. Normalstudietiden for en eksamen ved Fachhochschulen har blitt fast-
satt til fire år og ved universitetene til fire og et halvt. Spørsmålet om hvem
som skal akkreditere eller godkjenne nye studieprogram og eksamener disku-
teres imidlertid ennå.

Høsten 1999 oversendte Nederlands utdanningsminister et program for
utdanningssystemets internasjonalisering til parlamentet. Det skal være et
grunnlag for gjennomgripende prinsippbeslutninger om den fremtidige høgre
utdanningen og forskningen i landet. Som et ledd i dette har man utarbeidet
en diskusjonsrapport hvor departementet blant annet tar opp spørsmålet om
harmonisering av de høgre utdanningssystemene i Europa. Man henviser til
Sorbonne rapporten og mener at den bør ligge til grunn for en inngående dis-
kusjon også i Nederland. I det nederlandske parlamentet går et flertall inn for
å avskaffe tittelen «Doctorandus» på høgre grad ettersom den skaper en del
forvirring internasjonalt. Fra akademisk hold har det blitt foreslått at den
burde endres til «master», i og med at den i stor grad tilsvarer en internasjonal
mastergrad.

I Italia har regjeringen lagt frem et forslag om en gjennomgripende reform
av universitetssystemet. Et av formålene er at det italienske systemet skal bli
mer likt systemer i andre vesteuropeiske land. Ifølge planen skal universitet-
sutdanningene omstruktureres og bli kortere. Et nytt semester- og vekttalls-
system skal innføres. De fleste utdanningene skal bli fireårige, unntatt
arkitekt-, ingeniør- og lærerutdanningene, som skal være seksårige. De to
første studieårene skal føre til en grunneksamen ('Diploma Universitario').
Studentene skal dermed få større valgfrihet og muligheter til å skifte fra en
utdanning til en annen. Den italienske ministerens reformforslag har møtt
sterk motstand, blant annet fra universitetslærere som ikke ønsker at kurs
skal vektes mot hverandre og tildeles ulike vekttallsverdier.

Flere av de sentral- og østeuropeiske landene har begynt å gi slipp på det
gamle såkalte «kontinentale» systemet med en lengre eksamen innen grun-
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nutdanningen og gått over til et anglosaksisk eksamenssystem. I flere av lan-
dene som ble selvstendige etter Sovjetunionens fall, har man innført en
fireårig «bachelor» (f.eks.  bakalavr på russisk,  bakalauras på latvisk) og en
toårig «master» ( magistr på russisk,  magistras på litausk) i stedet for den
gamle femårige diplomeksamen.  Polen har beholdt sin gamle femårige  mag-
ister, men har innført en lavere eksamen - en treårig  licensjat som kan bygges
på med to års studier til  magister. Dessuten satses det på innføring av ECTS
vekttall som poengsystem. 682  Tsjekkia og  Slovakia har nå også en treårig
bakalvr som kan føre videre til en magister. Det samme har  Bulgaria.

Det å innføre et internasjonalt sammenlignbart vekttallssystem har også
vært et sentralt tema i flere land. I flere land diskuteres det å anvende det
europeiske grads- og vekttallsoverføringssystemet, ECTS, for å lettere kunne
sammenligne karakterer og vekttall over landegrensene. Det er imidlertid
ikke uproblematisk å regne om nasjonale vekttall til ECTS vekttall. Selv i Fin-
land, som regnes som «a model country» i denne sammenheng, bruker insti-
tusjonene mye tid og krefter på omregning. I Danmark, hvor det ikke finnes
noe felles godkjenningssystem for høgre utdanning, diskuteres det å innføre
ECTS for all høgre utdanning, både for å lette sammenlikninger mellom
utdanningene nasjonalt og internasjonalt. Også i Tyskland, hvor det ikke
finnes noe vekttallssystem i den forstand at studentene blir tildelt en grad etter
å ha fullført et visst antall vekttall, vurderes det å innføre ECTS. Det diskuteres
også om man skal dele inn studiene i moduler, på linje med for eksempel Ned-
erland og Storbritannia.

Sorbonne-deklarasjonen om harmonisering av høgre utdanning i Europa
sto i sentrum for en stor europeisk konferanse i Bologna i juni 1999. Konfer-
ansen samlet rundt 300 rektorer, studentrepresentanter og eksperter innen
utdanningsområdet for å diskutere hvordan det europeiske samarbeidet kan
utvikles, blant annet for å fremme akademisk mobilitet i Europa.. En rapport
som ble utformet i forbindelse med konferansen i Bologna, stiller seg imid-
lertid kritisk til forslaget om harmonisering (CRE 1999). Rapporten viser blant
annet til betydelige forskjeller i de høgre utdanningssystemene i de
europeiske landene.

Konferansen resulterte i en deklarasjon om et «European Higher Educa-
tion Area». Deklarasjonen ble undertegnet av 29 representanter fra samtlige
EU-land, alle land i Norden, de baltiske statene og flertallet av land i Øst- og
Sentraleuropa. Man har blitt enig om visse rammer og retningslinjer for fort-
satt samarbeid, samtidig som man verner mangfoldet innen høgre utdanning
i Europa. Innen en tiårsperiode vil de 29 landene forsøke å oppnå en rekke
mål, blant annet et system med to nivåer, der det første nivået inneholder
minst en treårig utdanning og det andre 'master'- og/eller doktorgradsstudier.

I internasjonal sammenheng er det en tendens til at man får  to ulike typer
bachelorgrader; en ved universitetene som også forbereder mot videre utdan-
ning på høyt nivå og en ved polytechnics eller høgskoler. I de nordiske lan-

682.ECTS er et eget europeisk system for overføring av vekttall og karakterer. For eksempel 
tilsvarer et grunnfag på 20 vekttall 60 ECTS-vekttall. Karakterskalaen bygger på bok-
stavkarakterer og medfører at laud/haud-systemet oppheves. Fordelingen er slik at 10 
prosent av studentene skal få A, 25 prosent B, 30 prosent C, 25 prosent D og 10 prosent E, 
mens F er strykkarakter.
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dene har det vært flere reformer som tar sikte på å styrke lavere grads utdan-
ningog å gjøre denne mer yrkesrettet. Både i Danmark og Finland har tidligere
kandidatstudier blitt splittet opp. I Danmark kan man etter tre års studium ta
en bachelorgrad som er mer kortvarig enn de tradisjonelle kandidatstudiene
og som har vært forsøkt tilrettelagt med en mer yrkesrettet profil. Det har imi-
dlertid ikke lykkes å gjøre bachelorgraden mer yrkesrettet foreløpig. Det dis-
kuteres nå om det skal innføres en såkalt «profesjonsbachelor» ved høg-
skolene. Innholdet i en «profesjonsbachelorutdanning» vil således være mer
praksisorienteret enn en bachelorutdanning ved universitetene.

I Finland er lavere grad gjeninnført etter å ha blitt fjernet på 1970-tallet.
Samtidig er det blitt etablert en alternativ utdanningssøyle ved siden av univer-
sitetssektoren i form av «polytechnics». Foreløpig holdes sektorene i stor grad
adskilt og en bachelorgrad har for eksempel ulikt innhold i de to sektorene.
Ved universitetene har man foreløpig ikke lykkes i å gi bachelorgraden en dis-
tinkt betydning, og få studenter tar denne i dag ettersom den ikke er obliga-
torisk. Det er også vanskelig å få graden akseptert hos arbeidsgivere, etter-
som det ikke er tradisjon for å anvende studenter med lavere grad. Den største
fordelen med graden er at den gjør det enklere for studenter å ta en master-
grad i utlandet. Ved polytechnics får studentene i økende grad jobb med bach-
elorgraden. En annen viktig motivasjon for å styrke lavere grad i Finland har
vært å sikre at studentene i hvert fall får en lavere gradstittel, ettersom mange
ikke fullfører høgre grad.

I Sverige foreslo Högskoleverket høsten 1999 at regjeringen skal innføre
en ny magistereksamen som et supplement til dagens magistereksamen. Den
nye studieretningen skal gi studentene yrkesmessig eller faglig bred spe-
sialkompetanse på høyt nivå, i motsetning til den nåværende magisterek-
samen som gir faglig fordypning og forberedelse til forskerutdanning.

Også i USA diskuteres disse spørsmålene, men sett i forhold til styrking
av Mastergraden i forhold til en Ph.D. Flere universiteter har etablert nye,
multidisiplinære masterprogram innen humaniora som er mer yrkesrettet enn
tidligere masterprogram. Slike program kan være et middel til å få færre Ph.D.
utdannete, som ofte har problemer med å få arbeid når de er ferdige.
Foreløpig går imidlertid flertallet av studentene på disse programmene videre
med Ph.D. utdanning. Programmene kan også bidra til økt gjennomstrømn-
ing innen humaniora, som har vært relativt lav.

Forskerutdanningen har blitt reformert i mange av de nordiske landene.
Ofte eksisterer gamle og nye ordninger side om side. De nye oppleggene har
mer strukturerte opplegg. I land som Danmark var en av begrunnelsene for å
innføre Ph.D. reformen at forskerutdanningen skulle tilpasses internasjonale
strukturer. Et annet mål som går igjen i flere land, er ønsket om å senke gjen-
nomsnittsalderen på doktorgradskandidatene. De nordiske landene og land
som Nederland og Tyskland har alle etablert en form for forskerskoler, delvis
etter modell fra de amerikanske «graduate schools». Hovedmotivasjonen har
vært å heve kvaliteten på forskerutdanningen, blant annet ved å gjøre den mer
internasjonalt orientert. Å styrke den internasjonale dimensjonen, slik at dok-
torgradsopplæringen blir mer internasjonalt rettet, nevnes ofte som et selvs-
tendig motiv. Både i Danmark og Sverige skal ordningen med forskerskoler
evalueres i nærmeste fremtid.
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Norsk tilpasning til internasjonale trender?
For de fleste land synes målsetninger om internasjonal sammenlignbarhet let-
tere å nå enn nasjonale mål om gjennomstrømning og relasjoner til
arbeidslivet, ihvertfall på kort sikt.

De nasjonale målene om gjennomstrømning og relasjoner til arbeidslivet
er mer komplekse og det er mange hensyn å ta. I Norge har problemstillinger
relatert til studentkvalifikasjoner i forhold til arbeidslivets behov og mulighet-
ene for å entre arbeidslivet etter fullført lavere grad lenge vært diskusjon-
stema. I universitetsmiljøer og i enkelte profesjoner har man ofte vært skep-
tiske til å kutte ned på studietiden av frykt for at det skal forringe utdannelsen.

Norge vil sannsynligvis være blant de landene som har minst problemer
med å tilpasse seg en eventuell 3-5-8 modell. Modellen avviker ikke mye fra
det systemet vi har i dag. Forholdet mellom det norske gradssystemet og
utenlandske bachelor- og mastergrader har flere ganger blitt tatt opp til
debatt. Flatin-utvalget foreslo for eksempel å gå bort fra de latinske grads-
betegnelsene og tilpasse alle norske grader til de engelske bachelor, master
og Ph.D. gradene, gjerne med underkategorier for å betegne fagområder. Det
har også blitt ansett som ønskelig å tilpasse gradenes tidsnormering til uten-
landske normeringer. Et hovedargument har vært at engelske gradstitler
kunne ha betydelig innvirkning på arbeidet med å forenkle internasjonaliser-
ingsprosessen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har gått imot forslag om
en slik omlegging av de norske universitetsgradene, men har åpnet for at insti-
tusjonene i enkelte tilfeller skal kunne etablere masterprogram med undervis-
ning på engelsk. Departementet har understreket at slike gradsbenevnelser
bare bør innføres når det er særlig behov for det, og som ledd i internasjona-
liseringsprogram. Tanken var at spesielt studenter fra utviklingsland skulle
kunne benytte seg av slike masterprogrammer. KUF har imidlertid anbefalt at
mastergradene skulle være åpne både for utvekslingsstudenter under
spesielle avtaler og norske studenter, nettopp fordi programmene var ment å
være et ledd i en internasjonaliseringsprosess. I tillegg mente departementet
at deler av oppleggene burde kunne tas som kurskomponenter for eksempel
innen Erasmus. Høsten 1999 ble det i tillegg satt i gang en prøveordning med
mastergrader ved enkelte statlige høgskoler. Erfaringer fra prøveordningene
vil kunne være en del av grunnlaget for vurdering av en eventuell ny
gradsstruktur innenfor norsk høgre utdanning.

I dag tilbyr flere norske læresteder masterprogrammer. De fleste master-
programmene er opprettet ved universitetene og de vitenskapelige høg-
skolene. Gradene tildeles innen fagområder som er opprettet ved institus-
jonen ved departementsvedtak. Enkelte av masterprogrammene er kun
tilgjengelig for utenlandske studenter, ofte studenter fra Sentral- og Øst-
Europa og utviklingsland gjennom Kvoteprogrammet. Det gjelder spesielt de
som er opprettet ved universitetene. Likeledes er det noen masterprogram-
mer som er spesielt tilrettelagt for NORAD-stipendiater. De fleste av disse
studietilbudene fungerer i nær sammenheng med norske hovedfag, slik at det
er overlapping mellom kurs som tilbys norske hovedfagsstudenter og kurs for
utenlandske mastergradsstudenter.
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Behov for harmonisering av det norske karaktersystemet har også blitt
drøftet, med vekt på tilpasning til ECTS. Et økende antall institusjoner i Norge
har nå tatt i bruk ECTS. Ved NTNU er for eksempel dette karaktersystemet
innført for hele universitetet, også for norske studenter som ikke har planer
om å reise utenlands.

Spørsmålet om endringer i gradsstrukturen henger i stor grad sammen
med spørsmålet om endringer i eksamensformer og vekttallssystem, for
eksempel hyppigere eksamen, kortere moduler etc. Det er derfor viktig å se
disse spørsmålene i sammenheng.
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