
Stans markedsstyringen ved UiO 
Siden Viktor Norman og Morten Meyer for alvor startet ”moderniseringen” av offentlig sektor etter 
New Public Management-prinsipper, har utviklingen fortsatt uforstyrret i samme retning – uavhengig 
av hvilken regjering som sitter ved makten. Det er knapt noen annen sektor hvor endringene har 
vært så omfattende og gjennomgripende som i universitets- og høyskolesektoren.  

Ved UiO har vi sett dette blant annet gjennom innføring av enhetlig ledelse og økt bruk av tilsatte 
ledere samtidig som kollegiale og demokratiske styringsorganer har fått redusert makt. Vi har sett 
det gjennom innføring av mål- og resultatstyring og innføring av forretningsbaserte 
regnskapsprinsipper. Styringsstrukturen ved UiO er snudd på hodet fra å være en demokratisk og 
kollegialt basert  nedenfra og opp-struktur til å bli en ovenfra og ned-struktur men liten grad av 
involvering av og forankring hos de ansatte selv. 

På tross av gjentatte protester og innvendinger fra de ansatte ved UiO – for eksempel ved Fritt 
akademia og ved rektorvalget i 2005, har UiO-ledelsen mer eller mindre ukritisk fulgt utviklingen og 
iverksatt tiltak internt som drar universitetet i en mer markedsorentert retning. NTL UiO er av den 
oppfatning at dette henger sammen med at det er den administrative ledelsen som i økende grad 
styrer ved UiO – til tross for innføringen av enhetlig ledelse der det er faglig leder som har det 
formelle øverste ansvaret.  

Stjernøutvalget, som utredet fremtidig organisering av universitets- og høyskolesektoren, pekte på at 
markedsbaserte styringssystemer hadde fått for stor plass i styringen av sektoren. 
Handlingsromutvalget som la fram sin rapport i år konkluderer med det samme: markedsbaserte 
styringsinstrumenter er ikke egnet som styringsverktøy i universitets- og høyskolesektoren.  Dette er 
systemer som er basert på en grunnleggende mistillit til de ansatte, og som hemmer samarbeid 
mellom grupper og institusjoner. 

Det er nå på tide at politiske myndigheter og ledelse ved UiO tar disse innvendinger fra både ansatte 
og ledere i sektoren på alvor. Det må startes et arbeid for å utvikle nye styrings- og ledelsessystemer 
for sektoren som er tilpasset virksomhetenes behov. Ledelsen ved UiO må gå i dialog med de ansatte 
og deres organisasjoner for å utvikle interne styringsordninger som kan bidra til at de ansatte igjen 
får medvirknings- og medbestemmelsesmuligheter. Faglige vurderinger og hensyn må ligge til grunn 
for virksomhetens utvikling ikke kortsiktige profitthensyn  i fiktive markeder. 

Universitetsdemokratiet må gjenopprettes! Markedsstyringen må ut av UiO! 
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