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Norges veterinærhøgskole og 
Veterinærinstituttet blir flyttet 
til Ås mot sin vilje. Sentrale 
forskningsaktører hevder at det 
ikke var faglige argumenter som 
avgjorde lokaliseringssaken.

Forskerne som blir borte

Flere kvinner enn menn 
planlegger en vitenskapelig 
karriere. Men det er mennene 
som blir i akademia. Hvorfor vel-
ger kvinner bort forskerkarrieren?
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4: Kamp om å synes
Forskerforbundets lønnskamp kan drukne i Politiets offensive kampanjer. – Men det er uaktuelt å 
kjøpe reklameplass i mediene, sier Forskerforbundets kommunikasjonsrådgiver.

5: Ulovlig å «lufte»
Den første dommen om «lufting» i akademia er prinsipielt viktig. Den kan føre til f lere faste stillinger. 
Forskerforbundet håper dommen vil bidra til en ryddigere personalpolitikk.

6: Mangler språk
Det er dobbelt så mange søkere som plasser på norskkurs for utlendinger ved NTNU. 
Ansatte tror manglende opplæring øker sjansen for å miste verdifull kompetanse.

7: Advarer mot betaling
Betaling av informanter er problematisk ved feltarbeid, mener professor Fredrik Engelstad. Han tror 
det kan føre til uro i miljøene som studeres.

8: Symbiose i distriktene
Stjernø-utvalget vil legge ned små læresteder, men lokalmiljøene protesterer. De er helt avhengige av 
arbeidskraften høgskolene produserer.

9: Vil ha fusjon uten Stjernø
Utfallet av tidlige fusjonssøknader kan gi en pekepinn på om regjeringen vil følge Stjernø-utvalgets 
strukturforslag.
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12: Med øye for utvikling
Selv seks måneder gamle babyer kan forutsi 
handlinger. Lingvistikkprofessor Mila Vulcha-
nova (t.v.) forsker på språk og kognisjon ved å 
analysere babyblikket.

20: Samtalen
− Vi forsker kanskje for mye, heller enn for lite. 
Redaktør Stein B. Hauglid i Dagens Næringsliv 
synes forskningen får nok penger.

12: Faller fra underveis
Biolog Irene Lindblad er en av mange kvinner 
som slutter å forske lenge før de når toppen. Er 
det kvinnenes eget valg, eller hindrer noe dem i 
å satse?
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– Hvis vi ser på de siste lønnsoppgjørene 
samlet, er det våre medlemmer som har fått 
minst av forbundene i Unio stat, sier Johannes-
sen til Forskerforum. PF-lederen viser til at For-
skerforbundet allerede har oppnådd resultater i 
form av fjorårets nye lønnsramme 24, hvor stil-
lingskodene 1110 førsteamanuensis og 1011 for-
sker ble f lyttet fra tidligere lønnsramme og ble 
sikret minimum lønnstrinn 57. I år planlegger 
for øvrig Forskerforbundet et framstøt for å 
f lytte postdoktorstillingen inn i den nye lønns-
rammen.

– Det Forskerforbundets medlemmer er 
opptatt av, skal vi også få til i årets oppgjør, sier 
Johannessen, som understreker at Unio stat-
forbundene er tidlig i samordningsprosessen.

Justeringskamp
Ifølge Eirik Rikardsen og Sigrid Lem i For-
skerforbundet vil samordningen av lønnskra-
vene i Unio stat ikke bli spesielt vanskelig når 
det gjelder den totale rammen av oppgjøret og 
fordelingen av denne. Det er bred enighet om 
å bruke de tre elementene generelle tillegg, 
justeringsforhandlinger og lokale lønnsfor-
handlinger. I den første delen av oppgjøret vil 
lønnskampanjen til politiet kunne yte drahjelp 
til de andre medlemsforbundene, ifølge 
Rikardsen.

– Selv om vi har stor grad av enighet, kan 
det bli dragkamp innad i Unio når vi kommer 
til et eventuelt justeringsoppgjør. Da blir vi 
nødt til å foreta tøffe prioriteringer mellom de 
ulike gruppene, sier Rikardsen. Han viser 
videre til prognosene som blant annet Statis-
tisk sentralbyrå har satt for lønnsoppgjøret, 
som ligger opp mot 6 prosent.

– Ut fra den økonomiske situasjonen i sam-
funnet og den store rammen for lønnsoppgjø-
ret, ser det ut til at vi får et av de bedre 
opp gjørene på veldig mange år, sier Rikardsen.

Av Andreas Høy Knudsen 

Tariffoppgjøret:

Politikampanje kan gi ubalanse i Unio stat

Lønnskampen for medlems-
forbundene i Unio stat er i 
ferd med å tilspisse seg fram 
mot vårens tariffoppgjør. 
Flere stiller nå spørsmålet 
hvordan Forskerforbundet og 
de andre medlemmene i Unio 
stat vil klare seg i kruttrøyken 
fra den massive lønnskam-
panjen til Politiets Fellesfor-
bund (PF). I ukene fram mot 
1. mars, da Unio selv overtok 
kontrollen med argumentene 
i lønnsoppgjøret, brukte PF 
minst fem millioner kroner 
på reklame i massemediene. 
Kritikk direkte mot statsmi-
nisteren og fingerte voldssce-
ner, som ble vist i fjernsyn og 
på internett, skaffet politiets 
lønnskamp oppmerksomhet i 
beste sendetid på rikskana-
lene – i motsetning til de andre 
Unio stat-forbundenes utspill, som har fått mer 
sporadisk pressedekning.

Når langsiktighet fram?
– Det er selvsagt lettere å nå fram med argu-
menter om kriminalisering eller sykepleiere 
med pasienter på gangen enn med forskningens 

avgjørende betydning for 
økonomien, men vi jobber 
veldig bevisst med å få fram 
budskapet, sier fungerende 
generalsekretær Sigrid Lem 
i Forskerforbundet.

Leder for tariffseksjonen 
i Forskerforbundet Eirik 
Rikardsen viser til at konse-
kvensene av et dårlig opp-
gjør for medlemmene er 
mer langsiktige enn for de 
andre medlemsforbundene.

– Folk velger bort for-
skerkarrieren på grunn av 
dårlige lønnsbetingelser, og 
når folk med undervis-
ningskompetanse velger å 
jobbe i den ordinære skolen 
framfor i høyskolene, går 
det ut over et bredt spekter 
av arbeidslivet. De f leste 

medlemmene i de andre 
medlemsforbundene i Unio stat er blitt utdan-
net av medlemmer i Forskerforbundet, påpeker 
Rikardsen.

Kjøper ikke plass
Kommunikasjonsrådgiver Jørn A. Henriksen 
har ansvaret for samfunnskontakt og medie-
håndtering i Forskerforbundet. Han sier at 

det ikke er aktuelt for forbundet å kjøpe rekla-
meplass i mediene. Budskapet om at Kunn-
skaps-Norge råtner på rot på grunn av 
manglende rekruttering, og at dette er en 
trussel mot norsk økonomi, er noe som når 
fram til offentligheten, ifølge Henriksen.

– I dag (21. februar, red.anm.) går vi på 
NRK-nyhetene hver time om lønn, og i morges 
var vi i avisene. Vi oppnår en helt annen legiti-
mitet gjennom å bli vurdert som interessante 
av en uavhengig redaksjon enn om vi skulle 
betale oss til spalteplass, sier Henriksen.

Dagens rekrutteringssituasjon i universitets- 
og høyskolesektoren er at 130 vitenskapelige 
stillinger står ledige, og at 40 prosent av de 
ansatte forskerne vil gå av med pensjon i løpet 
av noen få år. Startlønnen for førsteamanuenser 
er 416 000 kroner, noe privat sektor lett overbyr 
med 200 000 kroner.

− Politiet har fått minst
– Sammenligner du forskere på professornivå 
med ansatte med like høy kompetanse i andre 
sektorer, både offentlig og privat, så kommer 
forskerne ut dårligst av alle, sier Eirik Rikard-
sen. Dette budskapet er imidlertid vanskelig å 
formidle når politiets startlønn er 280 000 kro-
ner. PF krever en opptrapping fra 320 000 til 
400 000 kroner i gjennomsnittslønn til sine 11 
300 medlemmer i løpet av den kommende tariff-
perioden, og leder Arne Johannessen krever at 
de som kommer best ut i år, skal ha 50 000 kro-
ner i lønnsøkning. Johannessen sitter også som 
forhandlingsleder for Unio stat.

Unio stat og hovedtariff-
oppgjøret
 

1. mai trer ny hovedtariffavtale i kraft • 
i staten. 
Medlemsforbundene har egne kam-• 
panjer fram til 1. mars, deretter over-
tar Unio. 
Unio fremmer et samlet krav overfor • 
staten i begynnelsen av mars.
Den nye avtalen vil gjelde fram til • 
våren 2010.

De andre forbundene i 
Unio stat har lite å stille 
opp med mot politiets 

fem-millioners 
kampanje. Her er leder 

Arne Johannessen i 
Politiets Fellesforbund.
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Fem år etter Museumsoverenskomsten er lønns-
skillene mellom museer med kommunale og 
statlige avtaler over fem prosent.

Ansatte ved museer som forhandler om lønns-
tilleggene lokalt, kommer langt dårligere ut enn 
de som jobber i museer med et sentralt system 
for lønnsforhandlinger, ifølge en felles undersø-
kelse fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisa-
sjonene i sektoren. Fram til hovedtariffoppgjøret 
i 2002 var norske museer fordelt mellom statlige 
og kommunale forhandlinger, hvor de med stat-
lig avtale hadde høyest lønn. Dette året ble par-
tene i arbeidslivet enige om en felles overenskomst 
for å fjerne lønnsforskjellene mellom ansatte 
med like oppgaver og kompetanse. Llikevel ble 
partene enige om to valgfrie systemer for lønns-
framforhandling. Lønnsystem A har sentrale for-
handlingsmekanismer, mens system B baserer 
seg på lokale forhandlinger av en sentralt avsatt 
pott. For å nullstille systemene, skal mange før-

stekonservatorer og andre ansatte ved museene 
som kom fra kommunale avtaler, ha fått opp til 
fire-fem lønnstrinn ekstra i 2002. 

Nå er lønnsskillene på vei tilbake i museums-
sektoren. De seks museene som bruker lønns-
system B, ligger opp til sju prosent lavere i lønn 
enn ansatte ved øvrige museer. Verst er utviklin-
gen for konservatorer, museumspedagoger og 
fagkonsulenter ved «B-museene».

– I den grad dette er riktig, er det helt uhold-
bart med slike lønnsskiller. Vi ønsker ikke at B 
skal stå for B-lag, sier Svein Gynnild, som er histo-
riker og tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Mai-
haugen. Maihaugen ble valgt til forsøksinstitusjon 
for den nye ordningen med lokale forhandlinger. 
Ifølge Gynnild har lønnsoppgjørene etter 2002 
krevd betydelig merarbeid for å definere stillings-
grupper og lønnskriterier som kan fungere lokalt.

– Jeg kan ikke se at resultatene har stått i stil 
med innsatsen. Det er en møysommelig og kre-

vende prosess å vinne fram for hver enkelt 
ansatt. Inntrykket mitt er at lønnsforhandlin-
gene fungerer bedre når en sentral organisasjon 
trekkes inn i arbeidet, sier Gynnild.

Leder av tariffseksjonen i Forskerforbundet 
Eirik Rikardsen oppgir at forbundet har fremmet 
krav om å flytte museer med B-systemet over til 
A-systemet gjennom flere lønnsoppgjør – men 
uten å komme til enighet med arbeidsgiveren, noe 
som er påkrevd for å bytte forhandlingssystem.

I den ferske spørreundersøkelsen om Muse-
umsoverenskomsten svarer nesten halvparten av 
de ansatte ved B-museene at deres forhandlings-
system ikke er hensiktsmessig, og like mange 
oppgir at dagens system ikke gir mulighet for en 
god lønns- og personalpolitikk. På spørsmål om 
lønnsalternativet gir en riktig lønn for ansatte 
ved museet, er det ingen positive svar. For øvrig 
oppgir samtlige arbeidsgivere ved B-lønnsmu-
seene at de er fornøyde. – Vi vil helt sikkert ikke 
vinne kampen om å bytte system, så vi kjemper 
for å forbedre B-lønnssystemet, sier Rikardsen.

Av Andreas Høy Knudsen

Forskerforbundet har vunnet en rettssak i Oslo 
ting rett mot Staten ved Kunnskapsdepartemen-
tet (KD). Den enstemmige dommen slår fast at 
en midlertidig ansatt ved Universitetet i Oslo 
(UiO) etter over åtte år i midlertidige stillinger, 
inkludert stipendiatstilling, er å regne som fast 
tilsatt. Staten tapte på alle 
punkter, og må betale erstat-
ning og saksomkostninger.

− Vi håper dommen kan 
bidra til en ryddigere perso-
nalpolitikk. Enhver arbeids-
giver bør vurdere hvilken 
kompetanse og hvilke stillin-
ger det er behov for, foreta en 
åpen tilsettingsprosess ut fra 
behovet, tilsette på lovlig 
måte og gå veien om regelver-
ket for opphør av stilling der-
som det skulle bli nødvendig, 
sier Brita Alsos, advokatfull-
mektig i Forskerforbundet. 

Alsos førte saken i retten, 
og regner nå med at en ryd-
digere personalpolitikk vil 
føre til f lere faste stillinger.

− De f leste som i dag er 
midlertidig ansatt i sekto-
ren, er jo ansatt fordi det er bruk for deres kom-
petanse, sier Alsos.

Stillingsvern
Dommen er den første som stadfester forvaltnings-
praksis fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet. Ifølge praksisen er omgåelse av regelverket 
for å unngå stillingsvern ikke tillatt. Etter mer enn 
fire års sammenhengende tjeneste oppnår den 
midlertidig ansatte samme vern mot oppsigelse 
som fast ansatte. Dersom den midlertidig ansatte 
har et avbrudd − luftes − må det framkomme at 
arbeidsoppgavene er klart endret og at avbruddet 
har en meningsfull forklaring. Hvis ikke betraktes 
tjenesten som sammenhengende, og den midlerti-
dige tilsettingen har gått over til å bli fast.

Lufting unødvendig
Alsos mener praksisen med «lufting» ikke er 
nødvendig.

− Den statlige del av universitets- og høysko-
lesektoren har vid adgang til å tilsette midlerti-
dig på en lovlig måte og til å gjøre unntak fra 
fireårsregelen. Likevel ser vi at regelverket 
omgås i betydelig grad, og at mange arbeidsta-
kere i årevis går på ulovlige midlertidige kon-
trakter. Det at det skapes et opphold mellom to 
kontrakter i den hensikt å unngå sammenheng-
ende tjeneste, er ut fra vår erfaring et utstrakt 
problem, og det kan vel sies at det har utviklet 

seg en ukultur på dette området, sier hun. Alsos 
legger til at et saklig opphold mellom to kon-
trakter selvsagt er lovlig.

− Vi tror at «luftingen» har sammenheng 
blant annet med at arbeidsgiver ønsker å gjøre 
det enklest mulig for seg selv. Man ønsker ikke 

å bruke tid og ressurser på å 
følge regelverket for opphør 
av stilling, sier hun.

Hun mener praksisen er 
uheldig for midlertidig an   -
satte da arbeidsforholdet blir 
mindre forutsigbart, og man 
kan få problemer med å få lån 
og å få tildelt forskningster-
min. Lufting kan også gå ut 
over arbeidsmiljøet, rekrutte-
ringen og være til hinder for 
likestilling, mener Alsos.

Stipendiater rammes
En utilsiktet konsekvens av 
dommen kan være at insti-
tusjonene blir forsiktige 
med å ansette personer på 
midlertidige kontrakter, av 
frykt for å ende opp med å 
måtte ansette dem fast. 

Assisterende organisasjons- og personaldirektør 
ved UiO, Johannes Falk Paulsen, opplyser at 
universitetet ikke vil anke saken, selv om de fin-
ner alvorlige feil i bevisførselen. Det er imidler-
tid KD som avgjør ankespørsmålet.

− Uavhengig av om dommen ankes eller ikke, 
vil UiO vurdere om dommen skal få konsekven-
ser for hvordan en skal håndtere tilsetting av tid-
ligere stipendiater etter endt sti       pendiatperiode, 
sier Paulsen.

− Det er ikke uvanlig at en stipendiat går inn i 
et midlertidig tilsettingsforhold i tiden etter dis-
putas. Av dommen fremkommer det at selv et 
opphold på nesten en måned mellom endt sti-
pendiattilsetting og tilsetting i ny midlertidig 
stilling (som et to måneders vikariat som univer-
sitetslektor), gir rett til sterkt stillingsvern. UiO 
må se nærmere på denne problemstillingen, og 
vurdere om tilsettingspolitikken på dette felt må 
legges om, sier Paulsen. Like før bladet gikk i 
trykken, bestemte KD seg for å ikke anke saken.

Av Elin Havelin Rekdal

Første dom om «lufting»:

Åpner for flere faste stillinger
Ny dom kan føre til endret praksis for ansettelser i midlertidige stillinger 
ved universiteter og høyskoler. 

Lufting
Opphold på over 14 dager mellom to 
midlertidige stillinger, for å unngå sterkt 
stillingsvern.

− Vi håper dommen kan 
bidra til en ryddigere 
personalpolitikk, sier 

Brita Alsos i 
Forskerforbundet.

Forskerforbundet venter dragkamp mellom Politiets Fellesforbund og de 
andre Unio stat-medlemmene om tilleggene i lønnsoppgjøret.

Kalde føtter for museumsavtale
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ser skal sørge for at de til enhver tid får plass.

– Ta vare på ektefellene
Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte i fjor 
en spørreundersøkelse blant sine utenlandske 
ansatte. Der kom det fram at de var langt fra for-
nøyde med språktilbudet. Opplæringsleder 
Inger Røkkum ble lei av stadige telefoner fra 
utenlandske ansatte som savnet et opplegg til-
passet deres behov. Derfor tok hun initiativet til 
et kurs skreddersydd for vitenskapelig ansatte. 
Det har fått svært gode tilbakemeldinger. Opp-
rettelsen av egne kurs for ektefeller og sambo-
ere har også blitt en suksess, forteller Røkkum.

– Det var tydelig at det var et stort behov for 
dette. Ektefellene følger med på lasset til utlan-
det, og blir ofte meget isolert. De behøver norsk 
for å få jobb, og trenger også å komme inn i et 
miljø. Gjennom språkkursene treffer de andre i 
samme situasjon og blir en naturlig del av uni-
versitetsmiljøet, sier Røkkum.

– For å holde på de ansatte, er det veldig vik-
tig også å ta vare på ektefellene. Hvis ektefellen 
vantrives og vil vekk, kan det føre til at man 
drar, jo før jo heller. Det vil bli stadig større 
kamp om dyktige utenlandske forskere. Det fag-
lige vil alltid være i hovedfokus, men forskerne 
ser også på hvordan de blir tatt imot i landet.

Av Ida Kvittingen

Er det etisk og metodisk riktig at forskere beta-
ler sine informanter? Forskerforum tok opp 
spørsmålet i forrige nummer (se ramme). Sosio-
logiprofessor Fredrik Engelstad ved Universite-
tet i Oslo (UiO) er skeptisk til betaling. Han 
mener temaet kan være spesielt sensitivt i fag-
felt med omfattende feltstudier, som sosialan-
tropologi. Sosiologi og statsvitenskap har et 
annet metodemessig tyngdepunkt.

− Mange antropologer har 
ønsket å «betale» på ulike 
måter til de informantene de 
har fått et fortrolig forhold til, 
enten med goder av ulike slag 
eller ved å hjelpe til med tje-
nester. Det kan skape uro i 
miljøet, hvis noen føler at 
enkelte får goder som andre 
ikke får, sier Engelstad. Han 
er tidligere leder for den 
nasjonale forskningsetiske 
komité for samfunnsviten-
skap og humaniora (NESH).

Gjensidighetsnormer
Sosialantropolog og profes-
sor Halvard Vike mener 
betaling innenfor antropo-
logifaget framstår som 
absurd og unødvendig. 

− Her omgås folk over 
tid, i mange situasjoner. 
Antropologen forsøker å til-
passe seg måten verdier sir-
kulerer og utveksles på lokalt, og gjør normalt 
ikke informasjon til objekt for kjøp og salg. Man 
betaler for rommet man har leid, og forsøker 
ellers å gjøre opp for seg slik at man så langt 
som mulig unngår å bryte normer for gjensidig-
het, sier Vike, som er instituttstyrer ved Sosial-
antropologisk institutt, UiO.

Han hevder at det er stor avstand mellom det 
å betale direkte og det å gå inn i et gjensidig sys-
tem.

− Hovedproblemet med å betale informanter 
for å avgi informasjon er at det undergraver 
informasjonens gyldighet og relevans, altså 
selve målet med å samle den inn. Å leie et rom 
eller på andre måter tilpasse seg etablerte trans-
aksjonssystemer er noe annet.

Vike mener forskere bør søke å påvirke minst 
mulig for å unngå negative konsekvenser. Han 
ser at det ikke finnes noen garanti for å unngå 
emosjonelt press, men mener forskere er for-
pliktet til å unngå å skape slike problem. Dess-
uten tror han at det å lære mennesker å kjenne 
gir f lere fortolkningsmuligheter.

− Skaper vridning
På en generelt nivå vil både Engelstad og Vike 
advare mot økt bruk av betaling.

− Betaling bidrar til å definere informantrollen 
som et oppdrag, som kjøp av en tjeneste. Det er i 
strid med allmenne forventninger til informanter. 
Men det kan finnes unntak, sier Engelstad. 

Han tror betaling kan skape vridning i resul-
tatene. Svarene fra respondenten kan påvirkes, 

slik at de sier det de tror 
intervjueren vil de skal si. I 
tillegg vil utvalget kunne 
bli skjevt, fordi betaling 
kan påvirke hvem som vil 
delta. 

Engelstad mener Guri 
Tyldum kan undervurdere 
i hvor stor grad betalingen 
er med på å prege infor-
manten (se ramme).

 – Hvis man betaler, står 
ikke personen fritt til å 
trekke seg. Betaling øker 
presset på at man må gjen-
nomføre intervjuet, hevder 
han.

Advarer mot 
«informanteri»

− Hvis det skapes et 
marked for informanteri, 
kan det ha mange perverse 
konsekvenser. Da må det 
skapes takster for betaling, 

og forskere risikerer å utkonkurrere hverandre. 
Informantene blir profesjonelle. Det kan gå 
utover studenter som er avhengig av å få infor-
masjon gratis, sier Vike og utdyper: 

− Det er ille hvis studenter ikke får tilgang på 
informasjon fordi forskere i private institutter 
har «kjøpt opp» tilgangen. Forskningen tåler 
ikke at dette utvikler seg.

Av Elin Havelin Rekdal

− Betaling øker presset 
på at man må 

gjennomføre intervjuet, 
sier professor Fredrik 

Engelstad.

Betaling av informanter:

− Problematisk ved feltarbeid
Det kan skape uro hvis enkelte får goder som andre ikke får, mener sosio-
log Fredrik Engelstad. Han advarer mot betaling ved feltarbeid.

Dette er saken:
 
I Forskerforum nr. 2/08 hevdet sosiolog 
Jon Rogstad at tausheten rundt betaling 
av informanter kan føre til uetisk praksis 
og gi tvilsomme forskningsdata. Fafo-
forsker Guri Tyldum forsvarte i samme 
blad betaling fordi det kan motvirke emo-
sjonelt press som oppstår i en intervjusi-
tuasjon.

Norskopplæring ved NTNU:

Halvparten får ikke plass
Lange ventelister til norskkurs for utlendinger svekker internasjonaliseringen, 
mener ansatte ved NTNU.

På norskopplæringen ved Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU) er det mer 
enn dobbelt så mange søkere som plasser.

– Det er en situasjon vi er svært misfornøyde 
med. Det er viktig at de ansatte raskt lærer seg 
norsk for å fungere i miljøet, sier professor Olav 
Haraldseth, leder av MI Lab ved Det medisinske 
fakultet.

Som leder for et Senter for forskningsdrevet 
innovasjon innen et fagfelt som i økende grad er 
avhengig av utenlandsk kompetanse, tar han 
stadig imot forskere fra andre land.

Overraskende avslag
Michael Chappell fra New Zealand er en av sti-
pendiatene Haraldseth har ansvar for.

Han meldte seg på universitetets norskkurs 
da han kom til landet i fjor høst, etter oppfor-
dring fra arbeidsgiver og med et sterkt ønske 
om å lære språket.

Da det nærmet seg kursstart, fikk han 
beskjed om at han sto som nummer 69 på vente-
liste.

– Det kom som en stor overraskelse, sier 
Chappell.

Han hadde merket seg at universitetet tilbød 
norskkurs allerede før han kom.

– Dette talte for å velge Norge, selv om det fag-
lige selvsagt var den viktigste grunnen, sier han.

Men det var ingen som opplyste om den 
harde konkurransen han var i ferd med å entre.

– Jeg tok det vel som en selvfølge at jeg skulle 
få plass når jeg ikke fikk informasjon om noe 
annet.

– Da jeg fikk avslaget, var min første reak-
sjon at jeg burde dra tilbake, at jeg aldri ville 
orke å være her i tre år uten å kunne språket, 
sier Chappell, men skynder seg å understreke at 
han aldri vurderte å gjøre alvor av tankene.

I stedet fant han et dyrt, privat tilbud – som 
arbeidsgiver bruker av prosjektmidler for å 
finansiere.

– Må holde på de beste
Fra 2003 til 2007 ble antallet såkalte gjestefor-
skere ved NTNU mer enn doblet – fra 372 til 
571. Søkertallene til norskkurs har økt med over 
30 prosent de siste tre årene. Samtidig har antall 
plasser på norskkurs ligget fast. Dette til tross 
for at universitetet har en strategi som stadfester 
at NTNU skal bli «internasjonalt fremragende»  
innen 2020.

– NTNU ønsker å rekruttere f lere utenland-
ske forskere. Da er språk viktig, sier dekan ved 
Det medisinske fakultet Stig Slørdahl.

– For at vi skal klare å holde på de beste, må 
de bli en del av kulturen. Selv om de f leste kan 
klare seg med engelsk i arbeidet, vil en som ikke 
behersker norsk lett kunne føle seg utenfor.

– Jeg må stadig be om hjelp til å oversette 
e-poster fra universitetet. Og selv om kollegene 
er f linke til å bruke engelsk når jeg er i nærhe-
ten, er det først og fremst norsk som er arbeids-
språket deres, forklarer Chappell.

Tilhørighet
Ved opptak til språkkursene prioriteres fast 
ansatte, som har krav i arbeidskontrakten om å 
ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende 
øverste kurstrinn innen tre år. Disse får stort 
sett plass. Midlertidige ansatte, stipendiater og 
postdoktorer havner langt ned på lista, bak 
utvekslingsstudentene, med mindre de kan 
dokumentere at de trenger norsk i arbeidet. 
Dette skjer til tross for at bruken av nettopp 
midlertidig ansatte utlendinger er i sterk vekst.

Slørdahl tror fraværet av tilbud øker sjansen 
for at de reiser hjem igjen.

– Det er i institusjonens interesse at stipendi-

atene og postdoktorene blir best mulig inte-
grerte, at de trives så godt at de ønsker å bli her. 
Hvis ikke, er sjansen stor for at vi mister den 
kompetansen vi vil beholde og videreutvikle, 
sier han.

– Det handler om tilhørighet og følelsen av å 
ha en framtid her, konkluderer Chappell.

Lover bedring
NTNUs internasjonale strategi fra 2001 under-
streker at universitetet skal «sørge for best mulig 
integrering av utenlandske studenter og for-
skere i de ulike miljøene» og at det skal «etable-
res f lere norskkurstilbud til utenlandske 
studenter, forskere og ansatte». Hvorfor er det 
likevel fortsatt for få plasser?

– Vi vil ha plass til f lere, men den økono-
miske situasjonen er slik at vi ikke har fått det 
til, sier prorektor Julie Feilberg.

Problemet med oversøkning har eksistert i 
f lere år. Feilberg sier det handler om prioriterin-
ger, og at ledelsen nå vil satse mer på norskkur-
sene.

– Norskopplæringen er viktig, og jeg tror den 
blir enda viktigere framover, sier hun.

– Vi må øke antall plasser, se på faglig inn-
hold og rangeringsregler for opptak. Dette er 
noe vi vil ta opp i forbindelse med strategi- og 
budsjettarbeidet vårt i tida som kommer.

Endret reglene
Også de andre universitetene merker utfordrin-
gene ved økende rekruttering fra utlandet. Ved 
Universitetet i Tromsø er kapasiteten nær sprengt.

– Vi har veldig fulle kurs. Det er ventelister, 
men til syvende og sist får de f leste plass, sier 
universitetslektor Guro Reisæter, som undervi-
ser forskerne og studentene.

Det humanistiske fakultet får noen øremer-
kede midler fra sentralt hold, men må i tillegg 
finansiere kursene selv. På grunn av økonomisk 
trange tider, må fakultetet begrense bruken av 
hjelpelærere. Det fører til færre undervisnings-
grupper.

– Det blir ofte altfor mange per gruppe til å 
kunne gi god undervisning. Det er blant annet 
ikke nok plasser til alle på språklaben, sier Rei-
sæter.

Som ved NTNU, stilte midlertidige ansatte 
ved Universitetet i Bergen tidligere langt bak i 
køen. Etter en rekke misfornøyde henvendelser, 
valgte ledelsen derfor å endre reglementet i fjor. 
Nå har alle ansatte med jobb av minst seks 
måneders varighet krav på opplæring. Det har 
også ektefellene deres. Fleksibilitet i antall plas-

– Norskopplæringen er viktig. Vi 
skal øke antallet plasser, lover 

prorektor Julie Feilberg. 
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Norskopplæring ved NTNU
 
210 plasser til fordeling hvert semester, 
fordelt på to kvoter:
70 prosent NTNU-tilknyttede.
30 prosent innvandrere med fast opp-
holdstillatelse uten NTNU-tilknytning.
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Våren 2008: 510 søkere
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Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i 
Tromsø (HiTø) har søkt Kunnskapsdepartemen-
tet om fusjon fra 2009. UiT-rektor Jarle Aarbakke 
ser ingen grunn til å vente på behandlingen av 
Stjernø-utvalgets innstilling.

– Hvis man er for frivil-
lige fusjoner, er det ingen-
ting i Stjernø-innstillingen 
som tilsier en forsinkelse. Vi 
vil lage et sterkt universitet i 
nord, uten å øke antall uni-
versiteter i landet, sier han.

Ifølge Stjernø skal nye 
storuniversiteter dannes i 
løpet av 2010. Utdannings-
Norge skal sees under ett, 
for å dekke nasjonale behov.

UiT og HiTø håper på 
svar fra departementet alle-
rede i slutten av mars, selv 
om den politiske behandlin-
gen av Stjernø-forslaget tar 
til først etter høringsfristen 
1. mai. Aarbakke frykter 
ikke at Tromsøs fusjonspla-
ner blir satt på vent på grunn 
av Stjernø-innstillingen.

– Jeg har stor tro på at vi 
snart får svar.

– Uklokt med flere runder
Om Aarbakke får rett, kan det tyde på at Stjer-
nøs strukturforslag ikke får gjennomslag i 
departementet, tror Sigrid Lem, fungerende 
generalsekretær i Forskerforbundet.

– Skal man først ha større sammenslåinger, 
er det mest naturlig å vente til man får en pro-
sess der man ser alle institusjonene under ett, 
sier Lem.

Hun understreker at Forskerforbundet støt-
ter frivillige fusjoner, men sier tidlige sammen-
slåinger kan gjøre det vanskeligere å få til større 
fusjoner på sikt.

– Faglige profiler må da utarbeides på nytt. 
Og de ansatte vil måtte gå gjennom f lere 
arbeidskrevende omstillingsprosesser. Det vir-
ker uklokt om departementet skal gjøre dette i 
f lere runder, sier hun.

– Vi må selvsagt se Tromsøs fusjonssøknad i 
sammenheng med Stjernø-utvalgets innstilling, 
men det er ikke klart om innstillingen får konse-
kvenser for utfallet av søknaden, sier ekspedisjons-
sjef  Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet.

– Vi behandler søknaden nå, men jeg kan 
ikke si når den blir avgjort.

– Er det mulig å fusjonere før Stjernø-forsla-
get er ferdigbehandlet?

– Hvis regjeringen ønsker det. Men det har 
den ikke tatt stilling til ennå.

Fortsetter som før
Flere institusjoner er utål-
modige etter å komme 
videre med utviklingspla-
nene. Høgskolen i Bodø 
ønsker å oppnå universi-
tetsstatus uavhengig av 
Stjernø. Rektor Pål Peder-
sen sier innstillingen ikke 
får noen innvirkning på 
universitetsplanene.

– Vi fortsetter som før, 
sier han.

– Det er jo bare et for-
slag, og vi kan ikke sitte og 
vente på hva Stortinget 
måtte vedta til slutt.

Pedersen har liten tro 
på at Stjernø vinner fram.

– Jeg tror regjeringen 
vil komme med et mer for-
nuftig forslag.

Om det likevel skulle 
bli en fusjonsprosess, tror 
han Bodø stiller sterkere 
som universitet. Fusjon vil 
han ikke ha.

Rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Bente 
Ohnstad, forteller at hun er fornøyd med at tids-
planen for Innlandsuniversitetet samsvarer med 
Stjernøs frist i 2010, mens Høgskolen i Buskeruds 
Kristin Ørmen Johnsen stiller seg forholdsvis 
åpen til den videre prosessen:

– Det kan også bli aktuelt å slå seg sammen 
med andre enn dem vi samarbeider med nå, 
sier rektoren.

Av Ida Kvittingen

− Det ville ha vært 
merkelig å vedta enkelte 

fusjoner nå, om man 
ønsker seg en helhetlig 

strukturreform, sier 
Sigrid Lem i 

Forskerforbundet.

Tromsø-fusjon:

Venter ikke på Stjernø
– Hvis Tromsø får ja nå, kan det bety at departementet ikke vil følge opp 
Stjernøs strukturforslag, sier Forskerforbundets Sigrid Lem.

Universitetsplaner 

Universitetet i Tromsø og Høgskolen i •	
Tromsø: Har søkt fusjon fra 1.1.2009.
Universitetet i Nordland: Høgskolen i •	
Bodø søker tidlig 2009.
Innlandsuniversitetet: Høgskolene i •	
Hedmark, Lillehammer og Gjøvik vil 
søke sammenslåing innen utgangen av 
2009, akkreditering innen 2012.
Høgskolene i Buskerud og Vestfold: Mål •	
om universitet i 2015. Avgjør 1. mai om 
samarbeid med UMB og Høgskolen i 
Østfold skal utvides til universitetsplaner.

Stjernø vil legge ned læresteder:

Rammer lokalt arbeidsliv
– Vi kan ikke gå med på at Helgeland skal tømmes for kunnskap, sier rektor Helge 
Larsen ved Høgskolen i Nesna.

Høgskolen i Nesna (HiNe) er bare ett av mange 
læresteder som går en uviss framtid i møte. Om 
Stjernø-utvalget får sette grensen for eksistens-
berettigelse ved 2000 studenter, kan 41 læreste-
der bli lagt ned. De navngitte institusjonene på 
utvalgets liste over truede studiesteder gjør nå 
sitt beste for å overbevise om at de har livets rett.

– Vi ser det som vår fremste oppgave å 
betjene Helgelandsregionen med kompetanse, 
sier rektor Helge O. Larsen.

Som så mange andre små høgskoler, har 
HiNe en klar profesjonsfaglig profil.

– Vi utdanner en stor del av sykepleierne og 
lærerne i området, og vi har også en ingeniørut-
danning som forsyner en viktig industriregion 
med arbeidskraft, sier rektoren.

Helgelandsregionen, med økende fraf lytting 
og et av landets laveste utdanningsnivåer, er helt 
avhengig av å utdanne folk som bor i distriktet, 
bekrefter Ivar Kirkfjell, direktør for Sandnes-
sjøen sykehus.

– Det ville vært et merkbart tap for de tre 
sykehusene i regionen om Høgskolen i Nesna 
forsvant. Vi henter mange av våre sykepleiere 
derfra, sier han.

Livsnødvendig
Før sykepleierutdanningen ble opprettet for åtte 
år siden, var det dårligere tilgang på sykepleiere, 
minnes Kirkfjell. Han ser utdanningen som 
uunnværlig, selv om Høgskolen i Bodø har det 
samme tilbudet i Mo i Rana knappe to timers 
kjøring unna.

– Vår erfaring er at Nesna gir en mer stabil 
tilgang på sykepleiere, fordi de satser på et f lek-
sibelt opplegg for voksne, bofaste studenter.

68 prosent av studentene ved HiNe er eldre 
enn 31 år.

– Det handler om å utdanne folk «på rot», 
sier Clara Øberg, styreleder i Helse Førde.

– Vi er helt avhengig av at det utdannes folk 
som allerede bor i kommunene og som siden 
går ut i sitt distrikt for å jobbe.

Også studiestedet Førde, under Høgskolen i 
Sogn og Fjordane (HSF), er på Stjernøs liste.

– Forslaget om nedlegging utgjør en stor 
trussel for Helse Førde. Sykepleierutdanningen 
er sterkt knyttet opp mot lokalsykehuset og sen-
tralsykehuset, sier Øberg.

– Tar en livet av den ene, gjør en det svært 
vanskelig å overleve for den andre.

– Mangler innsikt
Mange av dem som drar ut for å skaffe seg høy-
ere utdanning, kommer aldri tilbake til hjem-
stedet. Det er først og fremst de stedsbundne 
som sørger for å holde hjulene i gang på syke-
hus, skoler og lokale kontorer. Men det er også 
disse som faller først fra om utdanningstilbudet 
f lyttes.

– Vi vet at en del ikke ville tatt utdanning om 
det ikke fantes et tilbud i nærmiljøet, sier rektor 
Åse Løkeland ved HSF.

– Det er etablerte folk med familie, som kan-
skje har gård eller annet deltidsarbeid. Det er 
begrenset hvor lenge de kan være borte. Disse 
velger ofte lokal deltidsutdanning, supplerer 
Øberg.

Rektor Løkeland fikk seg en overraskelse da 
hun hørte Stjernø-utvalgets forslag til sentrali-
sering. Det ville f lytte sykepleierutdanningen til 
Sogndal.

– Men der er det jo ikke noe sykehus, sier 
hun.

Dermed må studentene likevel til Førde for å 
ha praksis. Løkeland mener dette røper man-
glende innsikt.

– Flere utvalgsmedlemmer var ikke klar over 
at det ikke var sykehus i Sogndal. Man har tyde-
ligvis lett på Norges-kartet etter steder med få 
studenter. Men det er jo ikke foretatt noen vur-
dering av Førde som studiested.

Ned i skyttergravene
Utvalgsleder Steinar Stjernø bekrefter at utval-
get ikke har foretatt noen kvalitetsmessig vurde-
ring. Lærestedene som er nevnt er bare tilfeldige 
eksempler som bør vurderes nærmere. Men 
lista skaper dårlig stemning.

– Det er en uheldig måte å starte en disku-
sjon på. Den får folk til å gå i skyttergravene, 
mener Lena Jensen, SVs utdanningspolitiske 
talsperson og medlem av Kirke- utdannings- og 
forskningskomiteen.

– Det er klart det er viktig å se på hvor de 
gode studiemiljøene er. Men da må man gå inn 
i den enkelte utdanningen og vurdere både fag-
personalet, studietilbudet og forskningsarbei-
det, sier Løkeland.

Det er andre kvalitetskriterier som gjelder 
for de lokale profesjonsutdanningene enn for de 
store universitetene, mener hun. Om Stjernø 
mener høgskolene blir for like universitetene, 
bør han nettopp la de små høgskolene dyrke sitt 
særpreg.

– Vi har et annet samfunnsoppdrag enn uni-
versitetene. Vi har tett oppfølging av studentene 
våre, og høgskolebygget i Førde ligger vegg i 
vegg med sykehuset. Det er ikke gitt at du får en 
sterkere utdanning hvis du sentraliserer. For 
profesjonsutdanningene kan det faktisk være en 
ulempe.

Direkte rekruttering
Løkeland får støtte fra f lere andre høgskolerek-
torer i at det er nærheten til praksis og fagperso-
nell som er styrken til de små utdanningene.

– Jeg er grunnleggende uenig i utvalgets pre-
miss om at det er en motsetning mellom faglig 
kvalitet og regionale hensyn. Det er en påstand 
som mangler dokumentasjon, sier rektor Ketil 
Hanssen ved Høgskolen i Finnmark.

Også han er opprørt over Stjernøs forslag.
– Man behøver ikke å lese mye mellom lin-

Nedleggingstruet
 
Forslag fra Utvalget for høyere utdan-
ning:

Høgskolen i Nesna.• 
Førde (Høgskolen i Sogn og Fjordane).• 
Rena (Høgskolen i Hedmark).• 
Ett av fire læresteder ved Høgskolen i • 
Trøndelag.
Rauland (Høgskolen i Telemark).• 

– Høgskolene betyr alt for 
lokalsamfunnene, sier Lena 

Jensen (SV) i Kirke- utdannings- 
og forskningskomiteen.
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jene for å skjønne at Stjernø-utvalget ser Ham-
merfest som en mulig kandidat for nedlegging.

– Det er helt nødvendig å utdanne folk lokalt. 
Avstandene er så store her, sier Hanssen.

– I Norge har vi lagt lærer- og sykepleierut-
danninger ut i distriktene. Det har sørget for at 
det er god tilgang på lærere og sykepleiere i hele 
landet. Vi vet at det virker. Å gå bort fra slik 
direkte yrkesrekruttering er ikke særlig smart.

Demokratisk prinsipp
– Dette handler dypest sett om demokrati, 

mener Nesna-rektor Larsen.
– Om man skal se utdanning som et sam-

funnsgode, må man også gi alle muligheter til å 
velge det.

Dersom HiNe forsvinner, er Bodø nærmeste 
studiested − 300 kilometer unna.

– Politikerne framhever stadig institusjone-
nes samfunnsrolle, og at en av de viktigste fak-
torene for regional utvikling er utdanning. Da 
blir det paradoksalt å ødelegge samspillet mel-
lom kunnskapsmiljøene og det lokale arbeidsli-
vet, sier Larsen, som mener livslang læring er 
nedprioritert i utvalgsinnstillingen.

Lena Jensen forsikrer at lik rett til utdanning 
er et prinsipp for SV.

– I dette landet bor det folk overalt. Da må vi 
også ha et godt utbygd utdanningstilbud. Det er 
ikke ved nedleggelser vi får f lere til å ta høyere 
utdanning, sier hun.

– Erfaringene med desentralisert utdanning 
viser god gjennomføringsgrad, og at man får 
folk ut i arbeid der de bor. De små høgskolene 
kan også legge til rette for lokal utvikling på en 
helt annen måte enn de store, og skreddersy til-
bud etter lokale behov, sier Jensen.

– Høgskolene betyr ofte alt for lokalsamfun-
net, det er Nesna et eksempel på.

– Blir ikke vedtatt
Til tross for at det er sterke følelser i sving, 

begynner de f leste likevel å føle seg trygge på at 
Stjernøs nedleggingsspøkelse ikke vil bli en rea-
litet. Ingen av dem Forskerforum har snakket 
med, tror Stjernø vil overleve høringsrunder og 
politisk behandling.

– Forslaget bør legges politisk dødt med en 
gang, sier Larsen.

Nedleggelser kan bli det vanskeligste punk-
tet for Stjernø å få gjennomslag for politisk. 
Regjeringsmedlem Åslaug Haga (Sp) har uttalt 
at hun ikke vil legge ned. Det har også en rekke 
stortingspolitikere.

– Jeg tror ikke dette vil få gjennomslag, sier 
SVs Jensen.

– Stjernø er bare et innspill i debatten, ikke 
et politisk vedtak, minner hun om.

Av Ida Kvittingen
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Vil dele forskningsmålet på midten
n NHO mener myndighetene bør ta ansvar for en større del av 
forskningsmålet. Administrerende direktør Finn Bergesen jr. fore-
slår 50/50-deling.

– Det er regjeringen, ikke næringslivet, som har satt forsknings-
målet, sier Bergesen jr. til forskerforum.no. Han mener Norge må 
holde på målet om at tre prosent av BNP skal gå til forskning og 
utvikling, men at det ikke er realistisk at næringslivet skal stå for to 
tredjedeler. 

Bergesen jr. la nylig fram sine synspunkter på et dialogmøte med 
forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og nærings- 
og handelsminister Dag Terje Andersen, der også en rekke andre 
næringslivsaktører var representert.

INNLAND

Da Ryssdal-utvalget foreslo å 
legge om dagens styrings- og 
ledelsesmodell ved universitet-
ene for tre år siden, led utdan-
nings- og forsk ningsminister 
Kristin Clemet (H) et kontant 
nederlag i Stortinget. Flertallet 
bestående av Arbeiderpartiet, 
SV og FrP avviste lov    forslaget, 
noe daværende leder i Forsker-
forbundet Kolbjørn Hagen 
karakteriserte som en ripe i 
lakken for statsråden. Stjernø-
utvalgets rapport, som for 
tiden er på høring i sektoren, 
foreslår noen av de samme lov-
endringene på nytt – blant 
annet enhetlig ledelse og 
ekstern styreleder.

Jussprofessor Henning Jak-
helln ved Universitetet i Oslo 
(UiO) sier det ikke har opp-
stått nye momenter siden 
våren 2005, noe som skulle 
tilsi et fornyet behov for lov-
endringer på ledelsesområdet.

– Vi hadde en meget grun-
dig diskusjon på et bredt 
grunnlag som belyste det 
meste ved forrige revidering 
av loven, sier Jakhelln. Han 
mener at forslagene er dårlig 
begrunnet og bærer preg av 
ren omkamp.

– Jeg synes det er utidig å 
komme med noe slikt etter så kort tid, sier Jakhelln. 
Han varsler at nettverket Vox Academica, som kjem-
pet med fakler i gatene mot reformforslaget i 2005, 
følger den nye utviklingen nøye med tanke på å 
mobilisere igjen.

Byråkratisering ovenfra
Stjernø-utvalget foreslår å la det være opp til institu-
sjonene selv å avgjøre om styret skal ha eksternt sty-
ref lertall eller om ingen grupper skal ha f lertall. 
Dessuten blir det opp til institusjonen om rektor 
skal velges eller utpekes direkte av styret, men slik at 
begge løsninger tillater at rektor får sitte i styret. Til 
gjengjeld skal nominasjons- og søkekomiteer opp-
nevnes i alle rektorvalg, mener utvalget.

Jussprofessor Jan Fridhtjof Bernt, som er hyppig 
sitert i Stjernø-rapporten, reagerer på at utvalgets 
diskusjon av styringsstruktur er løsrevet fra forsla-
get om sammenslåing av institusjonene. Bernt vur-

derer at det ikke fremkommer 
erfaringsmateriale eller argu-
menter som tilsier omkamp 
om skillet mellom faglig og 
administrativ ledelse.

– Dette har Stortinget tatt 
et klart standpunkt til, og det 
blir en avsporing av debatten 
når Stjernø-utvalget trekker 
denne diskusjonen i gang på 
nytt, sier Bernt. Han er forøv-
rig meget kritisk til en strate-
gipreget administrativ ledelse 
av universitetene.

– En ledelse med hovedfo-
kus på en bedriftspreget instit-
usjonsstrategi vil lett ha et 
utenfra-perspektiv på forsk-
ningen og utdanningen, noe 
som hemmer utviklingen av 
fagene. Det blir helt galt hvis 
forskningen styres ovenfra, ut 
fra byråkratiske og institu-
sjonspolitiske prioriteringer, 
og ikke nedenfra, der faglig 
kvalitet og nye perspektiver 
skapes, sier Bernt.

Stortinget delt
Partigruppene som dannet 
f lertall mot ny ledelsesmodell 
i UH-sektoren i 2005, har ennå 
ikke diskutert spørsmålet i for-
bindelse med Stjernø-rappor-

ten. Mye tyder imidlertid på en 
negativ reaksjon.

– Forslaget om ekstern styreleder er imot alle 
demokratiske og fornuftige prosesser, og jeg vil tro 
at en endring i ledelsesmodell ved universitetene er 
særdeles lite fornuftig på nåværende tidspunkt, sier 
SVs representant Lena Jensen i Kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen på Stortinget. Politisk rådgi-
ver for Ap-gruppen Gunn Lyngvær varsler at partiet 
vil ta Stjernø-rapporten opp i sin fulle bredde, men 
at Stortinget først må behandle evalueringen av kva-
litetsreformen. De andre partiene har heller ikke 
behandlet Stjernø-forslaget ferdig.

Av Andreas Høy Knudsen

Stjernø-forslag om ledelsesstruktur:

Varsler ny mobilisering
i gatene
Stjernø-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og ekstern styreleder er illevars-
lende for akademia, hevder jussprofessor Henning Jakhelln.

− Det blir helt galt hvis 
forskningen styres ovenfra, 

ut fra byråkratiske og 
institusjonspolitiske 
prioriteringer, sier 

jussprofessor Jan Fridhtjof 
Bernt. 
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Nordljosstasjon opna på Svalbard
n Svalbard har lange tradisjonar for forsking på nordljos, men fasilitetane har ikkje vore dei beste. Nordljos-
stasjonen utanfor Longyearbyen var trong, og dessutan var ljosforureining eit aukande problem − elektrisk 
ljos i og rundt Longyearbyen forstyrra målingane. 18. februar vart den etterlengta nye stasjonen opna, nokre 
kilometer lengre unna byen. Kjell Henriksen-observatoriet er namnet − etter professoren ved Universitetet i 
Tromsø, som var sentral i oppbygging og drift av den fyrste nordljosstasjonen utanfor Longyearbyen. Obser-
vatoriet er finansiert av staten, og eigar vert Universitetssenteret på Svalbard. 16 forskargrupper frå sju land 
vert representerte med instrument i stasjonen, som stod ferdig i september i fjor. Dei f leste forskargrup-
pene, blant anna frå Japan og USA har alt f lytta inn.

«Nå har vi sikret feltet for nordlysforskning for lang tid fremover», seier stasjonssjef Fred Sigernes etter 
det Norsk Romsenter skriv på heimesidene.

Tidsskriftet Marg 
om kunnskap
n Det Tromsø-baserte tidsskriftet 
Marg har nylig kommet med et 
temanummer om kunnskap. Ifølge 
fagredaktør Bjørn Vassnes setter 
Marg her søkelys på «krisen i norsk 
skole og høyere utdanning». Utga-
ven forelå ikke før Forskerforum 
gikk i trykken, men Vassnes sier:

− Vi ser nærmere på hva kunn-
skap egentlig er, og spør blant 
annet om kunnskap er blitt for-
vekslet med informasjon. Vi spør 
hvor det ble av kunnskapen i 
kunnskapsløftet og kvaliteten i 
kvalitetsreformen.

Fra innholdet trekker Vassnes 
blant annet fram en artikkel av 
Tone Bleie, professor i samfunnsvi-
tenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Hun gir en urovekkende 
skildring av hva som er ferd med å 
skje med hensyn til kunnskapen 
hos samfunnsfagsstudenter, spesi-
elt etter kvalitetsreformen, sier 
Vassnes. Ifølge fagredaktøren 
inneholder utgaven ellers eksem-
pler på forskere som har lykkes − 
lingvistikkmiljøet Castl i Tromsø. 
Nummeret byr videre på stoff om 
samisk skolehistorie, nettets tids-
alder, og Norge og nordområdene. 

Marg er for øvrig et tidsskrift 
om kultur, samfunn og vitenskap. 
Det allmennkulturelle tidsskriftet 
startet opp i 2007 og kommer med 
fire nummer i året.

Vil starte master i 
undervisning
n Høgskolen i Bergen (HiB) søker 
Nokut om å opprette en master i 
undervisning. Dette innebærer å 
utvide lærerutdanningen fra fire 
til fem år.

– Vi ønsker å bidra til å uteksa-
minere et lærerkorps med god 
pedagogisk og faglig kvalitet. Den 
aktuelle debatten om skole og 
lærerutdanning viser at det er 
behov for faglig fordypning og 
større nærhet til praksis, sier 
Magne Eide Møster ifølge HiBs 
hjemmesider. Å gjøre lærerstudiet 
femårig er i tråd med anbefalin-
gen fra Nokut-evalueringen av den 
norske allmennlærerutdanningen 
i 2006. Møster håper å kunne tilby 
masterutdanningen alt fra høsten 
2009.

Ålesund henter utenlandsstudenter
n Høgskolen i Ålesund drar til Romania for å rekruttere ingeniør-
studenter til sitt første masterstudium; produkt- og systemdesign. 
Det kan også bli aktuelt å besøke Polen, Russland, Sverige, Finland 
og Storbritannia, skriver Sunnmørsposten.

– Behovet for høyt utdannede ingeniører er så stort, at vi vil gå til 
f lere europeiske land for å trekke til oss det som kan bli framtidig 
arbeidskraft. Vi drar til Romania fordi Aker Yards har en stor virk-
somhet der, sier professor Hans Petter Hildre ved Høgskolen i Åle-
sund til Sunnmørsposten.

Rekrutteringen fra Romania er del av et større internasjonalt 
samarbeid knyttet til EU. Innovasjon Norge er med på prosjektet.

Tror Stjernø  
mislykkes
n – Hvis Stjernø-utvalgets 
forslag skal ha noen effekt, 
må vi akseptere mange ned-
leggelser og stor konsentra-
sjon i utdanningstilbudet. 
Det er omtrent null sjanse for 
at dette går gjennom politisk, 
sier sosiologiprofessor Per 
Morten Schief loe ved NTNU 
til studentavisa Under Dus-
ken i Trondheim. Ifølge avisa 
framhever han at målsetnin-
gene ved sammenslåinger av 
institusjoner må være tyde-
lige, realistiske og målbare, 
hvis en skal lykkes. 
– Hovedfunn innen forsknin-
gen viser at fusjoner stort sett 
ikke lykkes som middel for å 
nå målene. Det finnes en 
overdreven tro på hva omor-
ganisering kan føre til. En må 
ha konkrete mål. Dessuten 
må en operasjonalisere 
målene, og ikke bare snakke 
om at en ønsker større og mer 
robuste fagmiljø i Norge, sier 
Schief loe til Under Dusken.

Mannlige professorer mest synlige
n Menn i Oslo dominerer Morgenbladets nye liste over de 100 mest 
mediesynlige professorene. Øverste kvinne på listen er statsviter Hanne 
Marthe Narud på niende plass. Frank Aarebrot, professor i sammenlig-
nende politikk ved Universitetet i Bergen, topper foran statsviter Bernt 
Aardal og språkdirektør Sylfest Lomheim. Oversikten er utarbeidet av 
medieovervåkingsbyrået Retriever på oppdrag fra Morgenbladet. Den 
viser hvilke hundre professorer som er mest mediesiterte og -omtalte i 
Norge i 2007.

Nokut har godkjent juss
n Nokut har nylig godkjent jusstudiene i både Bergen, Oslo og Tromsø. 
Godkjenningen gjelder både master- og ph.d.-studier, opplyser Nokut. 
Det har vært knyttet spenning til om lærestedene ville oppfylle Nokut-kra-
vene, ikke minst at 50 prosent av fagmiljøet skal ha førstestillingskompe-
tanse og 25 prosent skal være professorer. Nå viser det seg altså at alle de 
tre fagmiljøene er vurdert som gode nok.

Nynorsksvikt ved UiA
n Universitetet i Agder (UiA) er langt unna å oppfylle kravet i mållova: 
Minst 25 prosent av offisielle tekstar skal vere på kvar målform. UiA 
sende nyleg rapport til Språkrådet for 2007, og ein svært låg prosent av dei 
aktuelle tekstformene er på nynorsk. 

I rapporten kan ein lese at nettsidene til UiA har ein nynorskprosent 
på fire-fem. Studiekatalog fanst i 2007 berre på bokmål, og skjema til 
bruk for studentane fanst òg berre på bokmål. Universitetsdirektør Tor A. 
Aagedal opplyser at UiA har ein ambisjon om å betre fordelinga av mål-
formene. Han trekkjer spesielt fram stillingsannonsar og nettsidene som 
arenaer for meir nynorskbruk. 
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Kampen om 
forskningsfondet

KVINNER I AKADEMIA

Biolog Irene Lindblad vil gjerne forske, men synes ikke vil kårene ved universitetet er gode 
nok. Midlertidige stillinger og grenseløs arbeidstid er noen av årsakene til at kvinner for-
svinner fra akademia.

Av Elin Havelin Rekdal, Ida Kvittingen og Sigurd fandango (foto)

Kvinner
forsvinner
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− Det handler mye om å klare å leve med den 
usikkerheten det er ikke å ha fast jobb. Menn er 
mye f linkere til å leve med en slik usikkerhet, 
mener Lindblad, som også tror at kvinner påvir-
kes av de rundt seg. Hvis kvinner ser andre 
kvinner klare seg og har en sterk mentor som 
oppmuntrer, vil de tåle mer.

Mange av universitetene har nå innført men-
torordninger, et tiltak som blir vurdert som vir-
kningsfullt. «Letekomiteer» er et annet tiltak, 
som blant andre Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet (NTNU) satser på. 

– Ved å opprette letekomiteer har vi en 
bevisst strategi rundt det å aktivt gå ut og identi-
fisere kvinnelige forskere nasjonalt og interna-
sjonalt, selvsagt med formålet om tilsetting. Det 
anser vi som helt nødvendig for å oppnå en 
meget ambisiøs likestillingsplan; at annenhver 
som tilsettes i vitenskapelig stilling, skal være 
kvinne, sier likestillingsrådgiver Svandís Bene-
diktsdóttir ved NTNU. Hun legger til at leteko-
miteer er for nytt til å kunne si noe om 
effekten. 

Konkrete tiltak
Ikke alle er enige i at letekomiteer er det mest 
nyttige tiltaket.

− Disse komiteene tror jeg vil være viktigst 
når det gjelder å finne utenlandske toppkandi-
dater. Ellers bør jo både mentorprosjekter og 
medarbeidersamtaler kunne fungere som gode 
«letemotorer», både for dem som må se og som 
må bli sett. Det burde kunne være så enkelt som 
det. Sektoren har så mange dyktige og kompe-
tente folk, sier Gerd Bjørhovde. Hun er prorek-
tor ved Universitetet i Tromsø og leder for 
Komité for integreringstiltak – Kvinner i fors-
kning, en jobb hun overtok i 2007. Komiteen har 
nå fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å 
utarbeide forslag til «konkrete og målrettede til-
tak», som skal «styrke kvinners muligheter for 
avansement som forskere». 

Lindblad håper det kan komme noen gode 
ideer fra den nye Kif-komiteen. Hun er kritisk 
til den forrige komiteen og synes tiltakene deres 
var lite konkrete, særlig for perioden rett etter 
doktorgraden.

− Spesielt reagerte jeg på at ingen tar tak i 
regelen som sier at hvis man har vært ansatt i 
mer enn fire år i midlertidig stilling, så skal 
man få tilbud om fast jobb, med mindre man 
«luftes». Denne regelen må bort når det gjelder 
vitenskapelig ansatte, for den gir en svært uhel-
dig effekt. Det finnes et helt system på universi-
tetet for å komme unna denne regelen, og det 

gjør det bare verre for de som er midlertidig 
ansatt. Det øker usikkerheten, selv om man får 
et nytt prosjekt etterpå, sier Lindblad.

Tryggere overgangsfase
− Jeg synes man burde opprette en helt ny stil-
lingstype: «Forsker med ekstern finansiering». 
Der kunne man vært ansatt så lenge man klarer 
å skaffe penger og blitt i systemet til pengene 
tar slutt, sier Lindblad. 

Hun hevder at mye av usikkerheten ved mid-
lertidige stillinger da ville vært unngått.

− Man må jo uansett jage etter penger, slik er 
det også ved et forskningsinstitutt. Men man 
ville vært en del av et fastere system likevel. Jeg 
tror dette er et tiltak som ville hjulpet mye mer 

enn ullent prat om å integrere likestilling som 
tankegang gjennom hele organisasjonen, hev-
der Lindblad. 

Hun mener at Kif-komiteen og andre som 
jobber for kjønnsbalanse ikke studerer de under-
liggende premissene for ubalansen. Både rekrut-
teringssystemet og tilsettingsprosessen trenger 
endring. Ventetiden for fast jobb burde bli kor-
tere. Lindblad påpeker at det er i årene uten fast 
jobb ved universitetet at man etablererer seg, 
med hus og barn. 

− Det er en slags seigpining. Det er ikke 
noen vits i å forske mer på hvorfor kvinner faller 
ut i denne perioden. Man vet nok, sier Lindblad.

Tall fra Nifu Step bekrefter at mange stipen-
diater eller postdoktorer deler Lindblads frustra-

− Det tok årevis før jeg oppdaget at dette angikk 
meg, at jeg var en del av en større helhet, sier 
Irene Lindblad.

Lindblad er rådgiver i Miljøverndepartemen-
tet og har doktorgrad fra Biologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. I fjor skrev hun to artik ler i 
Morgenbladet og Kirke og Kultur om at kvinner 
slutter å forske etter doktorgraden, slik hun selv 
gjorde. Mange forsvinner ut av akademia, eller 
blir – i administrative stillinger. Lindblad lurte 
på om det er sånn at kvinner ikke vil forske, 
eller om det er andre årsaker, som det å balan-
sere jobb og familie.

Hun tror andre kvinner ikke alltid ref lekte-
rer over grunnene til at de slutter. Det kan skyl-
des at de forlater miljøet. Selv ble hun på samme 
sted en periode, som universitetsbibliotekar ved 
Biologisk bibliotek, og observerte at mange 
kvinner gjorde de samme valgene.

Lindblad fant ut at en forskerkarriere ikke 
passet for henne. Hun fikk barn og kunne ikke 
lenger dra på feltstudier i regnskogen, som i sti-
pendtida.

− Jeg klarte ikke å se et nytt prosjekt som pas-
set til min livssituasjon. Jeg spurte meg selv om 

jeg kanskje ikke var et forskningstalent og om 
jeg kanskje ikke passet til det. Slik jeg ser det, 
finnes det to typer på universitetet: Enten er 
man et supertalent, som man lett kan plukke ut 
som den aller f linkeste. Slike dukker gjerne opp 
hvert tredje eller fjerde år. De gjør det kjempe-
bra og publiserer mye. Så har du de som er mer 
normale, men med en sterk vilje og et ønske om 
å bli i akademia. Det er den andre typen. Jeg 
hadde ikke nok vilje, sier Lindblad.

Ikke nødvendigvis et valg
− Det er ikke nødvendigvis riktig å si at kvinner 
velger seg vekk, sier forsker Cathrine Egeland. 
Hun er forskningsleder ved Arbeidsforsknings-
instituttet og har tatt doktorgrad på temaet 
kjønn, kjønnsbarrierer og akademia.

− Det er mange mulige årsaker til at det å for-
late akademia framstår som det eneste valget, 
og det er påfallende at det ofte er kvinner som 
blir satt i en situasjon hvor de må velge, mener 
Egeland.

I doktoravhandlingen fant Egeland at kvin-
ner forsvinner på grunn av bestemte trekk ved 
den akademiske kulturen som finnes ved uni-

versiteter og høyskoler, heller enn som et resul-
tat av bevisst forskjellsbehandling. Temaet er 
understudert, mener Egeland.

− Det å se på akademia som en organisasjon 
med en egen kultur, virker kanskje vanskelig. 
Universitetet forstår seg selv som en nøytrali-
tetskultur. Da blir det vanskelig å ta opp for-
skjellsbehandling. Likestilling blir sett på som 
et samfunnsproblem, ikke som et problem ved 
kulturen på universitetet. Det blir et utvendig 
problem som det blir et ork å ta tak i.

Egeland mener universitetet må vurdere sin 
stilling i samfunnet, både fordi institusjonen er 
med på å forme samfunnet og fordi pengene 
kommer fra fellesskapet. Da kan ikke universi-
tetet være fritatt fra kravet om representativitet.

Flinke piker
Universitetskulturen preges av både interne og 
eksterne sorteringsmekanismer, ifølge Egeland.

− Interne mekanismer dreier seg for eksem-
pel om at kvinner ofte omtales på andre måter 
enn menn. Kvinnene kan være dyktige, men blir 
raskt til «f linke piker» som ikke blir sett som 
sentrale for forskningsmiljøet, hevder hun.

− Så har man eksterne mekanismer, der det 
å etablere seg og få barn kan komme inn. Da 
handler det ikke nødvendigvis om det å få barn i 
seg selv. Men kjønnet sitter i hodet, og vår kul-
tur legger føringer i forhold til hvordan kvinner 
og menn tenker rundt det å få barn. Det er ikke 
fordi kvinner og menn «følger sin natur». Hele 
samfunnet er lagt opp på den måten, sier 
Egeland.

− Kjønnsrollemønstret i vår kultur gjør at 
kvinner presses til å være mødre på en bestemt 
måte. Da kan det å tenke forutsigbarhet bli vik-
tig. Man blir kanskje opptatt av å få en fast jobb 
for å sikre seg og barnet. Menn er friere. De får 
jo en familie likevel, og føler at de kan ta de sjan-
sene det innebærer å ha en karriere i akademia, 
sier hun.

Siden menn klarer å få til begge deler, mener 
Egeland at barn i seg selv ikke er til hinder for 
en akademisk karriere. 

− Man må gå i dybden. Hva skjer? Hva slags 
fortellinger setter folk dette inn i? Man har en 
tendens til å si: Min egen feil. Men hva skjer før 
man har kommet så langt, før man sier at man 
trekker seg? Her må det mer kvalitativ forskning 
til.

Mindre midlertidighet
Irene Lindblad mener midlertidigheten i akade-
mia er et problem.

Kvinnene kan være dyktige, men blir raskt til «flinke piker» som ikke blir sett på som sentrale 
for forskningsmiljøet, hevder forskningsleder Cathrine Egeland.

Det aller beste hadde selvsagt vært å tilby flere fast stilling, sier prorektor og leder for Kif-komi-
teen Gerd Bjørhovde. (Foto: Randi Solhaug)

Pågående/planlagt forskning

UiB: «Likestilling i hverdagen»• 
NTNU: «Likestilling og kjønnsproduk-• 
sjon i akademia», Institutt for tverrfag-
lige kulturstudier.
UiO: «Kvinner i realfag», Senter for • 
teknologi, innovasjon og kultur.

«Jeg spurte meg selv om jeg kanskje 
ikke var et forskningstalent og om jeg 
kanskje ikke passet til det»
Rådgiver Irene Lindblad

«Det er ikke nødvendigvis riktig å si at 
kvinner velger seg vekk» 
Forskningsleder Cathrine Egeland
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underrepresentert i administrasjonen på uni-
versitetene, men dette er ikke nødvendigvis et 
likestillingsproblem. 

Endsjø mener at en likestillingspolitikk som 
bare inkluderer kjønn innebærer at faktorer 
som etnisitet, funksjonshemming, seksuell ori-
entering og klasse usynliggjøres og blir gjen-
stand for ytterligere diskriminering.

− Det er viktig å skille mellom diskrimine-
ring som fenomen og det at kvinner faller fra i 
akademia av andre grunner. Her er det mange 
faktorer som ikke har vært belyst. Statistikken 
viser at problemet ikke er ansettelsesprosessen, 
men at f lere kvinner faller fra tidligere i den 
akademiske løpebanen. Men mange godt kvali-
fiserte menn faller også av. Man må identifisere 
hvor kneiken er og hva de reelle faktorene er. 
Målet for universitetene må være å beholde alle 
de best kvalifiserte kandidatene, uavhengig av 
identitet, sier Endsjø.

Han mener uansett at øremerking ikke er veien 
å gå. Det forandrer ikke kulturen i akademia. 

− Man må gå løs på nepotisme og kamera-
deri. Som det er blitt påpekt en rekke ganger i 
Forskerforum og andre media, er det ikke kvali-
fikasjoner som teller i enkelte forskningsmil-
jøer, det er hvor godt man kjenner de andre fast 
ansatte. Her tror jeg det i større grad kan skje en 
diskriminering av kvinner. På grunn av homo-
sosiale mønstre, er det større sjanse for å slippe 
inn dersom du er en hvit, ikke-funksjonshem-
met heterofil mann. Da er det ikke kvinnedis-
kriminering, men kameraderi, og det er dette 
det må slås ned på, sier Endsjø.

Grenseløst arbeidsliv
Lindblad er enig i at den akademiske kulturen 

godt kunne undersøkes nærmere.
− Hvis man likevel skal forske på hvorfor 

kvinner forsvinner, burde man forske på det 
grenseløse arbeidslivet som finnes på universi-
tetene. Her er man utenfor arbeidsmiljøloven og 
det er akseptert at du som professor skal jobbe 
50–60 timer i uka, sier hun.

Hun forstår at folk ikke kan hindres i å jobbe 
mye. Men det kan ha langtidsvirkninger som 
gjør at kvinner med omsorgsansvar, som ikke 
kan jobbe like mye, sakker akterut. Lindblad 
foreslår å gi kvinner med barn under seks år et 
halvt publikasjonspoeng per år.

Cathrine Egeland er enig i Lindblads beskri-
velse av kulturen.

− Det er en kultur kjennetegnet av intern 
konkurranse. Når det kreves at man skal jobbe 
dag og natt kan det medvirke til at kvinner trek-
ker seg ut fordi de føler at det vil gå utover 
mulige familieforpliktelser, sier Egeland.

Vil gjerne forske
Lindblad kunne godt ha tenkt seg å fortsette 
med forskning, for eksempel i en forsknings-
stilling med ekstern finansiering.

Undersøkelser Universitetet i Oslo har gjen-
nomført viser at kvinner faktisk ønsker en viten-
skapelig karriere i like stor grad som menn, 
opplyser likestillingsrådgiver ved UiO, Anna 
Vibeke Lorentzen. Det er Silje Rodahl et eksem-
pel på. Hun er stipendiat ved materialteknologi 
ved NTNU og har allerede fått jobb som forsker 
ved Sintef etter disputasen. 

− Forskning vil jeg fortsette med. Å begynne 
i en ny stilling som forsker er en utfordring som 
jeg gleder meg til. Jeg ser dessuten fram til å 
jobbe med forskning der ikke alt er åpent, men 
der man jobber mer med konkrete prosjekter, 
slik det er på Sintef. Der jobber man med opp-
dragsforskning, sier Rodahl.

Hun har to barn, men synes ikke det er van-
skelig å balansere en forskningsjobb med familie.

− Jeg ser ikke mørkt på den biten. Mannen 
min og jeg har snakket om at en av oss bør gå 
ned i stilling. Det ser ut til at det blir mannen 
min som gjør det i første omgang.

Til tross for interessen for forskning, ønsket 
imidlertid Rodahl ikke å fortsette ved NTNU.

− Hva skal jeg gå videre til? Jeg har ikke fått 
noe tilbud om å fortsette og ser ikke noen måte 
å gå videre på, sier Rodahl.

De nevnte letekomiteene har hun ikke sett 
mye til. Hun kunne godt ha tenkt seg mer dra-
hjelp og ser derfor fram til å komme til en mer 
velorganisert arbeidsplass enn universitetet.

− Det er ikke noe rekrutteringssystem som 
fanger en opp. Ingen som tar hånd om deg, som 
for eksempel en rekrutteringsansvarlig som 
kunne gjort overgangen mer «smooth». En er 
overlatt til kontakter eller nettverk. Dessuten 
skremmer midlertidigheten meg, det at man 
ikke er garantert fast ansettelse, sier hun.

− Hvis du hadde blitt tilbudt en øremerket mid-
lertidig stilling, ville du tatt den?

− Det hjelper ikke. Den er fortsatt midlerti-
dig, påpeker Rodahl.

sjon. I gjennomsnitt tar det over fire år fra 
disputas til fast jobb. Når man vet at gjennom-
snittsalder for avlagt doktorgrad er 37,4 år, betyr 
det at f lere passerer 40 før fast jobb er i sikte. 
Det er svært sent sammenlignet med andre sek-
torer i arbeidslivet.

Men ikke alle er så heldige at de får fast jobb. 
Bare to tredjedeler får fast stilling i akademia. 
Av disse er f lertallet menn. Fødselspermisjon i 
postdoktorstillinger forklarer litt av kvinners 
midlertidighet, men langt fra alt. 

Taper på graviditet
Fødselspermisjon i en postdoktorperiode kan 
være risikabelt. Forskerforbundet melder om en 
praksis der instituttene tar fra den enkeltes pro-
sjektmidler for å dekke utgifter ved permisjon. 
Det har skjedd ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap og ved NTNU. 

− Da blir det i alt mindre penger og kortere 
tid til prosjektet, sier Lindblad.

Postdoktorer risikerer altså å måtte slutte i 
jobben før prosjektet er ferdig. Praksisen kan 
være lovstridig, fordi forskriftene om ansettel-
sesvilkår for postdoktor sier at ansettelsesperio-
den skal forlenges ved permisjon man etter 
loven har krav på.

Gerd Bjørhovde opplyser at midlertidighet er 
noe den nye komiteen spesielt vil se på. Hun 
trekker fram det amerikanske systemet med 
«tenure track», noe også Lindblad gjør. En 
«tenure track»-stilling er en midlertidig stilling 
som kan lede fram til fast ansettelse hvis man 
kvalifiserer seg til det. Bjørhovde sier at man da 
vil være garantert å bli vurdert for fast jobb i 
etterkant. Men hun framhever at det beste 
hadde vært å tilby f lere fast stilling.

− Vi har hatt en avtale med Direktoratet for 
forvaltning og IKT, tidligere Statskonsult, som 
er i ferd med å se på bruk av midlertidighet i 
sektoren. Men vi er ikke sikre på hvor mye de vil 
kunne få ut av undersøkelsen, blant annet på 
grunn av den omstillingsprosessen de er inne i, 
sier Bjørhovde.

Med andre ord er dette tiltak som ligger langt 
fram i tid, og ivrige forskerspirer må foreløpig ta 
til takke med midlertidige stillinger. Det er 
Lindblad kritisk til.

− Noen likestillingsmidler skal gå til postdok-
torstillinger. Da blir man oppfordret til å dra 
utenlands for å utvikle seg. Problemet er bare at 
man i den perioden samtidig må sørge for å 
sikre seg midler til neste periode. Da har du to år 
på å gjøre et prosjekt utenlands, med alt det inne-
bærer, og så begynne på et nytt – uten at du vet 
om du får fortsette. Hvis man visste at man var 
garantert videre stilling etter oppholdet, ville det 
være mye lettere å reise ut, påpeker Lindblad.

Hun hevder også at midlertidige stillinger 
sparer Forskningsrådet og universitetene for 
store lønnsutgifter. Kanskje er det bekvemt for 
noen at stillingene opprettholdes?

Øremerking
Et ofte foreslått – men omstridt – tiltak for bedre 
kjønnsbalanse er øremerking av vitenskapelige 
stillinger for kvinner. Det har vært forsøkt inn-
ført tidligere, men i 2003 konkluderte EFTA-
domstolen med at praksisen var diskriminerende. 

Nå er forslaget oppe igjen. Denne gang er det 
snakk om at øremerking av midlertidige stillin-
ger kanskje ikke omfattes av dommen. 

− Dommen mot Norge gikk også på øremer-
kede midlertidige stillinger. Hvis Norge tar i 
bruk slike, regner jeg med at ESA (kontrollorga-
net som overvåker EØS-avtalen) vil se det som 
et brudd på reglene og reagere i henhold til det. 
Dette er ren jus, sier Dag Øistein Endsjø, nå før-
steamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Han var en av seks stipendiater som i 2000 
stod bak klagen til ESA.

Andre land har likevel begynt å ta i bruk øre-
merking, og Norge kan ha tolket dommen for 
strengt.

− Det er for tidlig å si konkret hvilke forslag 
til tiltak vi vil komme med, men vi vil i alle fall 
bruke tid på å se på hva Sverige, Tyskland, Ned-
erland, Sveits og Østerrike gjør eller er i ferd 
med å gjøre, sier Bjørhovde.

Flere aktører ønsker øremerking. Blant disse 
er Universitets- og høgskolerådet, Norsk Stu-
dentunion, f lere universitetsrektorer og Norges 
Handelshøyskole.

Statsråd Tora Aasland mener at sektoren ble 
fratatt et effektivt virkemiddel for likestilling da 
øremerking ble kjent i strid med EØS-avtalen. 
Hun ser at det er behov for tiltak som motiverer 
kvinner til å velge en forskerkarriere.

− Her mener jeg at å skape et handlingsrom 
for å realisere tiltak som åpner for øremerking 
av vitenskapelige stillinger, stimuleringstiltak 
og incitamenter er en viktig del av vårt likestil-
lingsarbeid. Jeg vil kjempe for at vi skal strekke 
oss langt for få likestilling i akademia, også i 
forhold til EØS. Det er på tide å utfordre manns-
bastionen igjen, og nye virkemidler må prøves 
for å nå målet om likestilling i akademia, sier 
Aasland.

7. mars skal Aasland til UiO for å presentere 
en forsmak på regjeringens likestillingstiltak. 
Disse vil bli mer konkret omtalt i en stortings-
melding senere i vår. Men den endelige avgjø-
relsen om øremerking vil ikke komme før til 
høsten. Kunnskapsdepartementet er bekymret 
for en reaksjon fra ESA, og vil at jurister skal 
gjennomgå tiltakene først.

Må skille kjønnsbalanse og likestilling
Dag Øistein Endsjø mener kortene blandes i ive-
ren etter f lere kvinner.

− Kjønnsbalanse og likestilling er ikke det 
samme, hevder han.

− Likestilling er fravær av direkte og struktu-
rell diskriminering. Kjønnsbalanse er et spørs-
mål om matematikk og kan ha mange 
forskjellige årsaker. Menn er for eksempel sterkt 

Likestillingstiltak ved de tre 
største universitetene

Universitetet i Oslo: Handlingsplan for 
likestilling 2007−2009

50 prosent kvinner blant nytilsatte • 
førsteamanuenser.
Minimum: 35 prosent kvinner blant • 
nytilsatte professor I. 25 prosent kvin-
ner blant nytilsatte professor II. 25 
prosent kvinner blant nytilsatte faglige 
lederstillinger. 
Insentivmidler: Maksimalt 4 millioner • 
som enhetene kan søke om.
Frikjøp, reisestipend, kompetanseheving. • 
Medietreningskurs, nettverksbygging • 
og mentorprogram.
Likestillingsvurdering av planer og • 
budsjetter.
Budsjett  2008: 2,5 millioner. Lokale • 
midler i tillegg.

Universitetet i Bergen: Handlingsplan for 
bedre kjønnsbalanse 2007−2009

50 prosent av alle nytilsatte i vitenska-• 
pelige stillinger skal være kvinner.
Insentivmidler: 100 000 kroner til insti-• 
tutter som ansetter kvinner i faste 
vitenskapelige stillinger (hvis under 40 
prosent kvinneandel). Tilsettes kvinner 
som professor II, dekkes 50 prosent av 
lønnsutgiftene det første året sentralt.
Likestillingsfokusert ledelsesutvikling: • 
Skal kvalifisere flere kvinner til faglig 
ledelse.
Kvalifiseringsstipend (frikjøp) og • 
ekstra forskningstermin.
Startpakker til nytilsatte kvinnelige • 
forskere.
Nettverksarbeid og mentorprosjekt.• 
Likestillingspris hvert tredje år.• 
Budsjett 2008: 6 millioner.• 

NTNU: Handlingsplan for likestilling 
2007−2010

Minst 40 prosent kvinner i vitenskape-• 
lige stillinger i 2020.
50 prosent kvinner blant nytilsatte i • 
vitenskapelige stillinger som krever 
doktorgrad frem til 2010.
«Letekomiteer»: Identifisere kvinne-• 
lige kandidater i forkant av utlysning.
Headhunting av kvinner til strategisk • 
viktige områder.
Startpakker: 300 000 og 500 000 kro-• 
ner til nyansatte kvinner i vitenskape-
lige stillinger (hvis under 20 prosent 
kvinneandel på instituttet).
Kvalifiseringsstipend til kvinnelige før-• 
steamanuenser (frikjøp). 
Budsjett 2008: 4,3 millioner. I tillegg • 
1,5 millioner fra Kunnskapsdeparte-
mentets Likestillingspris 2007.

«Nye virkemidler må prøves for å nå 
målet om likestilling i akademia» 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hva synes du om 
øremerking?

Lars Rune Waage, første-
amanuensis, Institutt for 
lingvistiske, litterære og 
estetiske studier, Univer-
sitetet i Bergen.
– Det er et akseptabelt 
virkemiddel for å rette 
opp skjevheter og mot-

virke ensidighet. Kjønnsbalanse er også 
viktig for rekrutteringen; studentene tren-
ger forbilder. Jeg ville sagt ja til en øremer-
ket stilling om jeg ble tilbudt en.

Skule Strand, postdoktor, 
Institutt for petroleums-
teknologi, Universitetet i 
Stavanger.
– Det støtter jeg ikke. 
Det bør være kvalifikasjo-
ner som avgjør. Institu-
sjonene får ikke de beste 

forskerne med øremerking. Jeg ville likevel 
tatt en stilling som var øremerket. Man er 
jo avhengig av å ha en jobb.

Jøril Mæland, førsteama-
nuensis, Institutt for 
foretaksøkonomi, Norges 
handelshøyskole.
– Øremerking kan opp-
fattes som statusreduse-
rende, noen kan tro 
kvinner får stillinger på 

bekostning av bedre kvalifiserte menn. Vi 
bør heller gå inn for tiltak som er statushe-
vende, som høyere lønn. Men jeg ville 
akseptert en øremerket stilling hvis det var 
måten å få jobb på.

Andel kvinner og menn
i UoH-sektoren 2007
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TYSKLAND

Alkoholproblemer blant 
tyske studenter

n Hver tredje tyske student har et alkoholpro-
blem, opplyser den tyske utgaven av Financial 
Times. Det kommer fram i en undersøkelse 
som også viser at dårlige drikkevaner er like 

utbredt på tyske som ame-
rikanske universitet. Dette 
ifølge professor Joseph 
Bailer, som er en av de som 
står bak studien. Mannlige 
studenter kommer dårli-
gere ut enn kvinnelige 
studenter. Problemene 
kommer til uttrykk ved at studentene er beru-

set eller i bakrus på foreles-
ninger, og at de slurver med 
arbeidet. Alkoholproble-
mene viste seg å være uav-
hengig av fagområde. Det 
hadde isteden sammenheng 
med eksamensangst, proble-
mer med relasjoner til forel-

dre og partner, eller psykiske problemer. 

DANMARK

Protest mot forskningskutt
n Danmark strever med å nå målsetningen for forskningssatsing 
– 1 prosent av BNP til forskning. Nå protesterer sektoren mot 
bevilgningskutt. Som i Norge er det offisielle målet klart: Det 
offentlige skal bruke 1 prosent av BNP til forskning og utvikling i 
2010 – den såkalte Barcelona-målsetningen. Men det byr på proble-
mer å nå målet. Nylig reduserte regjeringen i Danmark bevilgnin-
gene til universitetene med 124 millioner danske kroner, noe som 
har fått sektororganisasjonen Danske Universiteter til å reagere. 
Organisasjonen, som mer eller mindre tilsvarer det norske Univer-
sitets- og høgskolerådet, omtaler kuttet som «brandærgerligt».

– Ikke i sig selv et stort beløb, men et klart og tydeligt signal til 
universiteterne om tøven i en situation, hvor der er hårdt brug for, 
at vi sætter alle kræfter ind på at få mere gang i forskning og 
uddannelse, sier organisasjonen i en pressemelding. 

UTLAND

STORBRITANNIA

Mot ekstremisme 
på universitetene
n Utdanningsminister Bill 
Rammel har presentert ret-
ningslinjer for hvordan britiske 
universitet skal mot     arbeide 
ekstrem agitasjon på campus, 
melder The Guardian. Univer-
sitetene oppfordres blant annet 
til å fjerne separate bønnerom 
for å unngå at ekstreme 
meninger vokser fram. Lære-
stedene bør også dele ut infor-
masjon om ekstreme 
islamistiske talere, og disse bør 
forbys å tale på universitetets 
område. Rammel mener at 
muslimsk separatisme er et 
alvorlig, men ikke særlig 
utbredt problem. En represen-
tant for muslimske studenter 
ønsket deler av rapporten vel-
kommen, men mente at det 
savnes belegg for å si at ekstre-
mistiske organisasjoner rekrut-
terer medlemmer på campus. 
Ansatte         representanter og stu-
dentorganisasjoner er skep-
tiske til en utvikling der 
lærere og studenter forventes å 
spionere på hverandre.

SVERIGE

Ser på Stjernø
n Stjernø-utvalgets innstilling 
om høyere utdanning vekker opp-
sikt også i Sverige. I en artikkel i 
Svenska Dagbladet skriver rektor 
ved Högskolan i Kalmar og med-
lem av Stjernø-utvalget, Agneta 
Bladh, om kontrasten mellom 
Norges framtidige planer for 
utdanningssystemet og de svenske 
framtidsplanene. Norske læreste-
der konkurrerer om studenter, 
lærere, forskere, status og ressur-
ser akkurat som de svenske, skri-
ver Bladh. Men til forskjell fra de 
foreslåtte strukturendringene i 
Norge, hvor universiteter og høy-
skoler slås sammen, har ikke Sve-
rige planer om å innlemme 
høyskolene i universitetene. 
«Högskolornas roll i den svenska 
högskolepolitiken föreslås i 
Resursutredningen vara klart 
åtskild från universiteten och ha 
fokus på utbildning,» opplyser 
Bladh. Det har imidlertid kommet 
forslag om å redusere antall uni-
versiteter. Sveriges linje er likevel å 
la lærestedene selv ta initiativ til 
omstruktureringer, opplyser 
Bladh. Hun avslutter med å spørre 
om dette nå kan være i ferd med å 
endre seg.

STORBRITANNIA

Lingua franca  
er engelsk
n Å bruke engelsk som et 
lingua franca innebærer 
ulemper for de som ikke har 
språket som morsmål. 
Pamela Rogerson-Revell, 
ekspert i anvendt lingvistikk 
ved Leicester University, 
peker i en studie på at så vel 
idiomatiske uttrykk som dia-
lektale varianter kan være 
vanskelige å forstå. Men 
framfor alt er tidsaspektet et 
problem. Når ikke-engelsk-
språklige deltagere i en disku-
sjon har forstått hva det hele 
dreier seg om, har diskusjo-
nen gjerne allerede gått 
videre og endret fokus. Les 
mer om undersøkelsen på 
www.universityworldnews.
com, søk på «lingua franca».

DANMARK

Lek for forskere
n I år er Lego 50 år. Den 28. 
januar 1958 ble patentsøknad sendt 
for klossene slik vi kjenner dem i 
sin moderne form. I dag finnes det 
gjennomsnittlig 62 legoklosser per 
innbygger på jorden. Lego kommer 
i 2400 ulike typer klosser og finnes 
i 53 farger. De velkjente legoklos-
sene har inspirert mange forskere. 
Noe som har ført til produkter som 
robotlegoen MindStorms, som 
feirer 10 år i år. Den er et resultat 
av et langsiktig samarbeid mellom 
Lego og Massachusets Institute of  
Technology.

KINA

Indere ser østover

n Kina har blitt populært blant 
indiske studenter, ifølge The 
Times of India. Det skyldes blant 
annet at opptakssystemet er 
enkelt, avgiftene er lave og at stan-

darden er bra. I dag befinner det 
seg omkring 6 000 indiske studen-
ter i Kina og antall søkere er større 
enn antall plasser som tilbys. De 
f leste studerer medisin eller kine-
sisk. I India må man betale fire 
ganger så mye for medisinstudiet 
som i Kina.

USA

Donasjoner øker forskjeller
n Mens resten av verden ser større muligheter til 
finansiering av høyere utdanning gjennom donasjo-
ner, øker kritikken mot systemet i USA, skriver NY 
Times. De store donasjonene skaper svært ulike vil-
kår for amerikanske læresteder. Eliteuniversitetene 
har økt avstanden til mindre rike læresteder gjennom 
store donasjoner de siste ti årene. For å sammenligne 
kan man se på Skidmore College, som er et ganske 

rikt college med donasjoner på $ 287 millioner sist år. 
Likevel blir det småpenger sammenlignet med hva 
Harvard University får. Bare selve økningen i Har-
vards kapital var på $ 5,7 milliarder i 2007. Donasjo-
nene fører til store ulikheter når det gjelder 
mulighetene til å rekruttere og beholde personale, 
bygge laboratorier og utvide campus. Heath Demaree, 
professor ved Case Western Reserve University, stiller 
spørsmål ved donasjoner til læresteder som kan leve 
bare på rentene, når mindre institusjoner behøver 
penger for å i det hele tatt kunne overleve. 

KINA

Færre tar opptaks-
prøve til master
n Antallet registrerte deltakere på 
opptaksprøven til kinesiske mas-
terutdannelser synker for første 
gang på 10 år, opplyser chinaview.
cn. I gjennomsnitt har deltakeran-
tallet årlig steget med drøyt 17 
prosent siden 1999, da ekspansjo-
nen av universitetssektoren skjøt 
fart. Økningen har dog avtatt de 
seneste årene. I år tar ca 1,2 millio-
ner søkere prøven, noe som er en 
nedgang på 6,3 prosent fra i fjor. 
En anledning til nedgangen kan 
være at utsiktene til å få jobb ikke 
blir større med en master enn med 
en bachelorgrad. Man får heller 
ikke nødvendigvis høyere lønn. 
Arbeidsgiverne finner det ikke 
verdt kostnadene å ansette en med 
høyere utdanning. Dessuten blir 
det stilt spørsmål ved utdannings-
kvaliteten på masterutdanninger 
ved enkelte universitet der antall 
studenter har økt kraftig, men 
ikke antall lærere.

AUSTRALIA

Google som forskningsverktøy
n En kommersielt utviklet forskningsdatabase bygget på Google 
Scholar tar opp kampen med mer etablerte systemer. Nå blir gode 
søk etter siterte forskningsarbeider gratis og tilgjengelige for alle, 
lover initiativtaker Anne-Wil Harzing ved University of Mel-
bourne. I samarbeid med et lokalt datafirma, Tarma Software 
Research, har hun utviklet programmet Publish or Perish, skriver 
The Australian Higher Education. De vil utfordre den amerikanske 
databasen Thomsons «ISI web of knowledge», som nærmest har 
hatt monopol. Harzing mener programmet hennes kan gi god 
oversikt over siteringer innen fag som økonomi, samfunnsviten-
skap, ingeniørfag og informatikk. Men hun får kritikk for å ta 
utgangspunkt i en kommersiell søkemotor som Google Scholar, 
fordi det er uklart hva slags utvelgelsesmetoder søkemotoren base-
rer seg på og fordi den mangler kvalitetssikring. Harzing mener 
derimot at fordi Publish or Perish automatiserer opptellingen av 
siteringer, blir søket mer objektivt. Regjeringen har tatt initiativ til 
å videreutvikle systemet. 

IRAK

Store behov ved 
universitetene
n Høyere utdanning i Irak 
har lidt hardt under å ha vært 
avskåret fra omverdenen i 
snart to tiår. Lærere og for-
skere har blitt utsatt for tra-
kassering og forfølgelse. Dr. 
Abbas Al-Hussaini, general-
sekretær for Iraks komité for 
høyere utdanning, har offent-
liggjort en rapport om tilstan-
den innen sektoren. Det 
pekes på at oppbyggingen av 
samfunnet er nært koblet til 
oppbyggingen av universi-
tetssektoren og at behovet for 
å starte et system for akkredi-
tering og evaluering av den 
høyere utdanningen er spesi-
elt prioritert.

FRANKRIKE

Fransk beskjedenhet
n President Nicolas Sarkozy har mottatt en rapport med mer enn 
300 forslag på hvordan Frankrikes vekst kan økes. Forslagene har 
blitt utarbeidet av et utvalg under ledelse av Jacques Attali. Høyere 
utdanning og forskning løftes fram som viktige drivkrefter for økt 
vekst, blant annet anbefales det å danne ti universitetssentre i ver-
densklasse, der 80 prosent av midlene kommer fra private kilder. 
Utvalget går også inn for årlig rangering av universitetene, samt 
ytterligere forsterkning av lærestedenes selvstendighet. Via fors-
kningssatsninger skal Frankrike også innta en verdensledende posi-
sjon blant annet innen helse, bioteknikk og miljøspørsmål.
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Å lese om forskningsbevilgninger i norske aviser er jevnt over kjedelig, 
for alle skriver de det samme: Bevilgningene må opp, opp, opp; det er en 
skam at verdens rikeste land ikke bruker enda mer penger på disse stak-
kars sultefôrede norske forskerne.

Men aldri får vi vite hvor pengene skal hentes fra − trygdebudsjettet, 
helsebudsjettet, forsvarbudsjettet eller landbruksbudsjettet? Si det. Unn-
taket er Stein B. Hauglid, tidligere politisk redaktør i Dagens Næringsliv 
og landets f littigste og mest produktive leder- og kommentarskribent. 
Uke etter uke, måned etter måned, år etter år skriver Hauglid det samme: 
Om noe er for høyt, er det bevilgningene til forskningssektoren, for hva 
gjør egentlig norske forskere med pengene de får? Jo, de finner ut at med 
økt innvandring fra den tredje verden så spiser nordmenn mer mango og 
papaya, og at den og den frøsorten er bedre enn den og den frøsorten om 
man vil ha en kvalitetsgreen på golfbanen. 

Budskapet fra Hauglid er mer enn tydelig: Før norske forskere er vil-
lige til å peke på andre forskere som får mye, skal ingen få mer.  

I disse AFP-tider har stadig f lere fått tittelen sliter. Hauglid må være 
en av dem. 

– Jeg begynte i Handel- og sjøfartstidende i 1978. Da hadde vi 12.000 i 
opplag.

Til tross for årslønnen på over millionen 2 har også Hauglid fysiogno-
mien til en sliter. Overkroppen kan minne om den man finner hos bri-
tiske gruvearbeidere med langvarig rakitt. Det skyldes lungekreft. For 
tyve år siden tok legene bort store deler av torax. Og til dem som sier at 
Hauglid kan takke forskere for at han overlevde: Det stemmer ikke. Over-
levelsesraten for dem som får lungekreft, ligger på noe over fem prosent. 
Der har den ligget lenge.

Men Hauglid virker til å være i svært god form.
− Jeg hadde hell i uhellet. Jeg er en av de heldige få. 
− Og likevel heter den faste lørdagsspalten din «Uten filter»?
− Ja, men jeg sluttet å røyke dagen etter operasjonen. Rettere sagt: Den 

dagen jeg ble operert. Jeg sluttet da jeg ble lagt på trillebenken. 
− Og så har du ikke gått av med AFP?
− Jeg skal holde på til jeg er 67. Jeg er svært glad i arbeidet mitt.
− Da bør du gå foran med et godt eksempel, og holde på til du er minst 70. 

Landet trenger deg.
− Jeg tror nok de vil ha meg ut før den tid.
Brutaliseringen av arbeidslivet gjelder også i Dagens Næringsliv. 
− Men de første årene var jeg for øvrig ut og inn av avisen. Jeg var i 

Økonomisk rapport, så kom jeg tilbake hit, så var jeg på børsen. Jeg var 
den første informasjonssjefen.

− Du fikk med deg oppturen etter at Kåre Willoch la om skattesystemet?
− Ja, jeg var der akkurat da børsen tok av i 1982–83. 
– Det var vel omtrent da Einar Førde sa at det å investere på børsen var som 

å gi havre til en død hest?
− Omtrent da, ja. Det var helt stille, og så: Jeg husker jeg ringte rundt til 

norsk presse og fortalte at i dag har vi for første gang omsatt for mer enn én 
million. Folk trodde ikke det var sant. Men det var oppgang overalt, Reagan 
og Thatcher og alt det der. Markedseuforien grep om seg. Omleggingen av 
skattesystemet hadde også gjort det mulig med fond; da jeg var der, var det 
fem-seks stykker. Jeg husker jeg laget en liten brosjyre om dette nye.

Etter dette jobbet Hauglid i det mørkeblå Farmand som ingen lenger 
husker. 

− Det var inspirerende og gøy. 
Og det sier altså en mann som er utdannet på det Libertas-kretsen på 

70-tallet kalte Sosialistisk institutt på Blindern.
− Samsvarer det synet du forfekter i lederne dine med det du egentlig 

mener?
− Ja, det gjør da det. Noe annet hadde vært vanskelig. 
− Du er altså noe så sjelden i en norsk kontekst som en høyreorientert sosi-

aløkonom? Det er deg og Kåre Willoch?
− Ja, jo, men jeg gikk godt sammen med Helge Seip da han var redak-

tør her i avisen. Han var liberal og sosialøkonom. Vi har denne blandin-
gen her i avisen at vi både er liberale og liberalistiske.

− Men du må ha stått nokså alene da du var student?
− Jo, men jeg var ikke så veldig politisk engasjert. Jeg kom fra Holtet 

her i Oslo, Holtet Høyre. 
Og på Bekkelaget gjør man ikke politisk opprør. 
− Jeg var vel en sånn midt-på-treet f link student. 
− Klassisk Holtet Høyre?
− Nja. Problemet var vel mer at jeg gikk på Blindern i en veldig politisk 

tid. Jeg orket ikke å engasjere meg i SUF og AKP og alt det der. Jeg leste 
fag. Jeg hadde i grunnen tenkt å bli forstmann. Jeg skulle gå i skogen, 
syntes det hørtes forlokkende ut. Derfor hadde jeg tatt yrkesskolen for 
landbruksarbeidere og landbruksskole før jeg begynte på Blindern. 

Hvert år før landbruksoppgjøret skriver Hauglid at nå må bøndene få 
mindre.

− Men det var vanskelig å komme inn på Ås; jeg måtte vente et år, så i 
mellomtiden begynte jeg på sosialøkonomi. Jeg fant ut at jeg hadde fått 
nok av landet og all denne friske luften. 

Da Hauglid begynte i Handels- og sjøfartstidende, var det fjorten 
ansatte. Så kom en annen kjederøyker, og en av tidenes største opplags-
suksesser startet. I den tiden Hauglid har vært i Dagens Næringsliv har 
opplaget gått opp med 70 000 eksemplar. 

ET STORT SORT HULL

1 Stein B. Hauglid er 64 år. I over tyve av disse har han vært politisk redak-
tør i Dagens Næringsliv. Han gikk av for to år siden, men har beholdt 
tittelen redaktør.

2 Bruttoinntekten i 2006 var 1 million og 46 000, om vi skal tro skattelis-
tene. En gjennomsnittlig professor tjente om lag 600 000.

SAMTALEN

− Hva er det norske forskere tror? 
At de skal kunne forske på alt som det er noen vits i å forske på? 

REDAKTØR STEIN B. HAUGLID 1 I SAMTALE MED JON HUSTAD. 
FOTO: SIGURD FANDANGO
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−Var det så enkelt som at Kåre Valebrokk begynte?
− Nei, da jeg kom, startet Helge Seip. Det var med ham vi begynte å 

stige. Men så gikk han til Datatilsynet. Vi hadde også Jan Erik Knarbakk, 
som ble sjefredaktør etter Seip og var den som la om til tabloid. Vi ble 
naturlig nok mye mer orientert mot børsen og det som foregikk der. 
Finans fikk en mye mer fremtredende plass. Før var det mest shipping, 
verft og litt politikk. 

− Og veldig servilt?
− Det var det også. Men ikke bare. Vi var for eksempel kritiske mot vår 

egen eier, Fred. Olsen. Og vi var ikke akkurat på Rekstens side da den 
saken kom. Men jo da, vi var mye mer hyggelige enn vi er nå. Du vet, det 
var en helt annen tid. Men vi var mindre servile enn Aftenposten. 

− Det sier ikke så mye.
− I grunnen ingenting. 
− Men det er vel en av disse illusjonene vi dyrker om at pressen var så mye 

bedre og dyptpløyende før.
− De journalistene vi har her, er uendelig mer profesjonelle enn vi var. 

Det er en helt annen standard. Jeg var aldri journalist. Jeg var en sosialø-
konom som kunne skrive, sånn noenlunde. Nå kan de så mye, disse nye.

− Og så lite.
− Jo da, de er ikke alltid like gode til å skrive, og historie er det en del 

som ikke kan. Jeg har også hatt noen inne på kontoret mitt som har bedt 
meg forklare hvordan man regner prosenter. Men det er ikke typisk. 

Men det var altså Valebrokk vi skulle snakke om. Da han kom i 1985, lå 
opplaget på 20 000.

− Styret gav ham gode rammer til å satse på journalistikken. Det hadde 
ikke hans forgjengere hatt. Da tok det av for alvor. 

− Trivdes du under ham?
− Veldig godt. Vi ble venner og er venner. 
− Men han er jo den klassiske karismatikeren, en sånn som man enten liker 

eller ikke kan tåle. «Følg meg, eller kom deg bort.»?
− Jo da, han er karismatisk, men først og fremst er han den klassiske 

redaktøren som vil satse på kvalitet.
− Men han og dere har jo hatt litt f laks. Før var både VG og Aftenposten 

konservative og liberale. Nå er de i høyden på høyresiden i Arbeiderpartiet. 
Rommet å bevege seg i er blitt større?

− Ja, og det har vært godt å være på et fritt og uavhengig sted. Vi kan 
skrive hva vi vil. Utover det å være anstendige må vi ikke ta hensyn til 
noen eller noe. Jeg skal ikke mene så mye om hva de andre avisene mener 
og hvor de står. Jeg tror svaret på hvorfor vi gjør det bra, ligger i journalis-
tikken. Valebrokk var veldig bevisst på at vi skulle satse på de feltene vi 
gikk inn på. Slik er det fortsatt. Vi skal kunne si noe nytt. Vi skal ha egne 
vinklinger, vi skal ikke komme med godtkjøpspåstander. Trykket fra top-
pen og nedover i organisasjonen er enormt. Det var det under Valebrokk, 
og det er det under den nåværende sjefen, Amund Djuve.  

− Men her er jo tjukt av journalister som kommer fra venstresiden, en hel 
bråte har vært ansatt i Klassekampen? 

− Vi har sjelden problemer med at folk kommer fra venstresiden. Vale-
brokk ansatte mange. Han mente at så lenge håndverket stod i sentrum, 
ville det gå bra. Her skal man, så langt det er mulig, prøve å være objek-
tive. Og ja, jeg vet at man aldri er hundre prosent objektiv. 

Men på lederplass kan man være subjektiv. En påstand om norske leder-
skribenter kan være at de har til utgangspunkt at Norge er det beste av alle 

samfunn, og at staten og mer penger som regel er svaret. Ikke slik i DN.
− Mitt utgangspunkt er at vi i DN på lederplass ikke skal ta for gitt at 

bare det og det blir regulert, erstattet og kontrollert, så vil alt bli bedre.3 
Jeg har en grunnleggende tro på markedet og enkeltindividets evne til 
selv å ordne opp. Og ja, jeg vet at det finnes mange eksempler på at dette 
ikke er rett. Markedet tar feil, reguleringer og institusjoner er viktige, 
noen ganger må skattene opp på visse felt, og subsidier må innføres. Men 
vi må huske at markedskreftene alltid er der. Det er alltid noen som etter-
spør og noen som tilbyr. Det kan vi ikke fornekte.

− Det er det likevel mange som prøver?
− Ja, men lukker vi et marked, eller sier at markedet ikke skal få fun-

gere, så dukker det opp et svart marked. Noe uintendert vil tyte ut et eller 
annet sted. Det er det jeg prøver å få folk, særlig på venstresiden, til å for-
stå. I tillegg så vil jeg at vi alle må forstå at dersom du vil gi noen mer pen-
ger, så er det andre som må få mindre. Jeg prøver å konsentrere meg om 
det substansielle, ikke om spillet og påstander om at nå må noen få mer.

Og her er det vi fortaper oss i AFP og det faktum at i 1970 jobbet over 
65 prosent av norske mannlige 66-åringer, nå er det under 35 prosent. 

Så forskningen.
− Hvorfor har du hektet deg slik opp i forskningsfeltet?
− Av en eller annen grunn så er jeg blitt så kritisk til det alle er enige 

om. Men jeg jobbet i forløperen til Nifu Step, i utredningsinstituttet til 
Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. Jeg hadde en bijobb da jeg 
studerte og fikk alle disse ulike forskningsprosjektene på bordet. Så var 
det dette maset om OECD-mål, jeg skjønte ikke hvorfor vi akkurat skulle 
bruke 2,5 prosent av BNP til forskning. 

− Du har særlig engasjert deg i samfunnsforskningen?
− Ja, det var en strøm av prosjekter om forholdet mellom idrettsledere 

og utøvere på amatørplanet, hvordan vi sjekket og så videre. Det var så 
mye sånt. Så da jeg kom hit, begynte jeg å skrive at vi kanskje forsket for 
mye og ikke for lite. Og det har jeg i grunnen kommet til at vi gjør på en 
hel rekke felt.

− Men blir ikke forskerne sure?
− Nei, snarere tvert imot. Jeg har, underhånden, fått mye respons og 

ros. Jeg er ikke akkurat alene om se alle skjevhetene. Men det er ikke alle 
som kan eller vi si det offentlig. 

− Hvorfor ikke?
− Jeg har ikke noen gode svar, men det som forundrer meg, og her er 

ikke akkurat forskerne unike, er at når du vet at du ikke får mer enn så og 
så mye, ja, så må du snakke om hva du vil prioritere og hvorfor. Men det 
gjør norske forskere jevnt over ikke i det offentlige rom. Jeg har ikke noen 
sterke meninger om hva det skal forskes på, men vi må da kunne bli enige 
om at her skal vi satse, her skal vi bli gode, og vi blir ikke gode om alle 
skal få litt av litt.

Her er det at Hauglid henter forrige nummer av Forskerforum og site-
rer høyt fra en kronikk som prorektor Haakon Breien Benestad ved UiO 
har skrevet.

− Han skriver: «Vi vet ikke hvilke av grunnforskningens resultater 
som blir praktisk viktige, men uten resultatene som blir det, ville vi stått 
nakne i snøen uten mobiltelefon!» Hva er nå det slags påstand? Jo, da 
åpner du for at all grunnforskning er viktig, her finnes ingen grenser, det 
er bare å pøse på med penger, talent og personell. Vi ser for oss det store 
svarte hullet som skal suge alt til seg. Hva er det han tror, at vi skal kunne 
forske på alt som det er noen vits i å forske på? 

Så forlater journalisten redaktørens kontor. Jeg har tre tapte anrop på 
mobilen, men er påkledd i møte med snøfonnen utenfor.

3 Hauglid har skrevet flere bøker, sammen med Stein Gauslaa har han også 
skrevet en lærebok om hvordan man skal bygge opp en leder. Den heter 
Vi, en bok om ledere.

SAMTALEN

«Mitt utgangspunkt er at vi i DN på 
lederplass ikke skal ta for gitt at bare det og 
det blir regulert, erstattet og kontrollert, så 
vil alt bli bedre»
Stein B. Hauglid
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Det handlar om blikket. Om forventningar 
og tilvenning. Og om Juni som skal sjå film. 
Ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet  
(NTNU) har språkforskarane teke i bruk eye-
tracking, ein metode som registrerer korleis auget 
fokuserer når vi ser ein film eller les ein tekst.

– Vi studerer samanhengen mellom kognitiv 
utvikling og språkutvikling – og korleis folk for-
står og lærer språk, seier professor Mila Vulcha-
nova ved Institutt for moderne framandspråk, 
NTNU. 

Vulchanova sit på kontoret sitt på Dragvoll og 
ventar på at ein ny testperson skal dukke opp. 
Ho er leiar for språklaben ved NTNU, det vil 
seie språktileignings- og prosesseringslaben, 
som vart oppretta i 2006.

– Vi forskar på korleis folk oppfattar rørsle og 
handlingar i rom. Kva er det viktigaste mennesket 
bruker for å kjenne igjen ei handling og deretter 
beskrive denne med ord? Forskarane har oppdaga 
at kognitiv utvikling går hand i hand med språk-
utvikling. Men vi må drive empirisk forsking for 
å finne ut meir om kva som skjer i koplinga mel-
lom kognisjon og språk, forklarer professoren.

Samarbeid med nordiske land
Instituttet har etter kvart utvikla stor kompe-
tanse innanfor dette fagfeltet, og Vulchanova er 
leiar for eit toårig prosjekt på tvers av dei nor-
diske og baltiske landa.

− Både Noreg, Danmark, Finland, Sverige og 
Estland er med, og vi samarbeider med babyla-
ben ved Lincoln University, som er eit liknande 
forskingsmiljø i Storbritannia.

Ved språklaben ved NTNU vert det utført 

eksperiment med både barn og vaksne.
– Det tekniske utstyret på laben er eigna til å 

studere kva små barn oppfattar og forstår av 
omverda gjennom å registrere blikkmønsteret 
deira. Vi veit at blikket har mykje med konsen-
trasjon og merksemd å gjere, og ved hjelp av 
eye-tracking kan vi måle blikkmønsteret til test-
personane. Eye-tracking-utstyret vi bruker er 
veldig avansert, og testpersonen kan sitje i ro og 
sjå på skjermen. 

Frosken som bommar
No har testpersonen dukka opp. Ho heiter Juni, 
og er seks månader gammal. I eit lite rom står 
ein barnestol og ventar. Ho skal sjå på film, og 
stolen er plassert berre 50 cm frå skjermen. 
Nedst på skjermen er det eit innebygd kamera.

Filmen ho skal sjå, viser ein frosk som hop-
par, og kvar gong landar han i ei bøtte. Den 
same handlinga vert vist gong på gong, men så 
skjer det noko overraskande: Plutseleg bommar 
frosken på bøtta og hoppar over. 

– Om testpersonane oppdagar dette, oppfat-
tar dei mykje av verda rundt seg, forklarer Vul-
chanova.

Mistar konsentrasjonen
Juni følgjer frosken med augo. Ho heng med 
lenge, men etter kvart vert det keisamt. Ho opp-
dagar noko rart på stolen, som er meir interes-
sant. Og når frosken for ein gongs skuld 
bommar på bøtta, dett ho av lasset.

– Dette skjer ganske ofte, at så små barn vert 
opptekne av andre ting og mistar konsentrasjo-
nen før filmen er ferdig. I denne alderen er det 

mange ting dei gjerne vil ha med seg av verda 
rundt, dei er i «læringsmodus». Men ein ung 
mann på 6 månader vi hadde her inne, vart så 
sint då frosken bomma på bøtta, at han begynte 
å skrike noko frykteleg.

På dataskjermen i rommet innanfor ser vi 
blå strekar på kryss og tvers. Det er blikket til 
Juni, der ein ser kvar ho mista fokus.

– Kameraet registrerer kor lenge testperso-
nen fokuserer blikket i ulike område, og dataut-
styret lagar eit bilete av «hotspots» – områda 
med høg konsentrasjon. Det er to typar konsen-
trasjon: dei områda blikket har jobba lengst med, 
og dei områda blikket har blitt retta mot oftast.

Forstår formålet ved handlingar
Juni er den ellevte babyen i seksmånaders-
gruppa.

– Vi må minst ha tolv småbarn i ei gruppe 
for å kunne generalisere noko. I tillegg til denne 
gruppa der barna er seks månader, testar vi ei 
gruppe med tolv eittåringar. Vi testar også ei 
gruppe vaksne for å samanlikne funna.

– Kva har de funne ut?
– Vi veit frå før at både hjå vaksne og ungar 

på eitt år er blikket vanlegvis i bøtta før froskane 
hamnar der. Men vi har påvist at også dei som 
berre er seks månader er f linke til å oppfatte 
mål for rørsle, som i situasjonen med bøtta. Når 
barna er såpass unge, har dei ikkje erfaring med 
slike handlingar, men dei kan lære å bygge opp 
ei forståing ved å bli stimulerte på rett måte, 
som ved denne videoen. Dette handlar om til-
venning. Ungar er veldig smarte, og dei lærer 
fort at frosken har eit formål med å hoppe. 

kven: Mila Vulchanova er professor i engelsk ling-
vistikk, og leiar for språklaben ved Institutt for 
moderne framandspråk, NTNU.

kva: Forskar på korleis småbarn utviklar kognitive 
reiskapar, og på samanhengen mellom kognisjon 
og språk. I eit toårig prosjekt skal ein mellom anna 
finne ut i kva grad småbarn kan oppfatte intensjo-
nen med rørsle og formålet med handlingar.

korleis: Ved hjelp av avansert datautstyr og eye-
tracking som metode registrerer ein blikkmønste-
ret til småbarn for å sjå kva babyar oppfattar av 
handlinga i ein film.

Tekst og foto: Johanne Landsverk

Babyblikket kan gje svar

Tema/prosjekt: Del av det nordiske prosjektet «Spatial categorization and language across populations.» Institusjon/avdeling: Institutt for 
moderne framandspråk, ntnu. Finansiering: Støtte frå  nordforsk til prosjektet. Forskingsrådet og ntnu har gjeve midlar til avansert utstyr på 
laben. Publiseringsform: Publisering i tidsskrift når resultat er ferdige. Ny kunnskap: Nyskapande forsking om kva spedbarn meistrar kogni-
tivt og kva for prosessar som føregår i den alderen. Det finst ikkje mange studiar om dette temaet. Arbeidsform: Labforsøk og analyse. Uunnverlege 
verktøy: Datamaskin og programvare som er konstruert for språklege studiar. Framlegg til vidare forsking: Vi ønskjer å utvide forskinga til 
prosjekt innanfor språkinnlæring, men også områda språkavvik og språkvanskar, som til dømes dysleksi og afasi.
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HISTORISKE BILDER

Fra utgravingene på Bryggen i Bergen. Bildet tilhører Univer-
sitetsbiblioteket (UB) ved Universitetet i Bergen og er tatt av 
Gustav Brosing i perioden 1950−1960, men er ikke nærmere 
datert. Gustav Brosing (1908–1966) var både fotograf og 
samler. Han gjennomfotograferte Bergen systematisk. Alle 
smug i de sentrale bydeler finnes i materialet hans, oppgir 
UB. I 1967 overtok UB Brosings store samling bergensiana. 
Bildedelen av denne, ca. 10 000 gamle fotografier, ble del av 
Billedsamlingen ved UB. Brosings egne bilder er fra 1950- og 
1960-tallet. De er tatt med 6x6 kamera, og filmene er av 
utmerket teknisk kvalitet.

– Har de gjort overraskande funn?
– Vi har ein hypotese og mogleg forklaring 

på det som føregår, men først etter at vi har 
samla inn nok data, kan vi seie noko sikkert om 
denne prosessen, som er veldig kompleks. Det 
som er klart så langt, er at til og med babyar på 
seks månader ganske fort kan bygge opp ei for-
ståing av rom og navigasjon i rom under føreset-
nad av at dei får stimulering og høve til å lære. 
Ved Universitetet i Uppsala har dei gjennomført 
eit anna eksperiment med babyar på seks måna-
der. Der fann dei ut at det var for tidleg for så 
små barn å sjå føre seg handlingar. Men vi bru-
ker eit anna paradigme enn i Uppsala − eit til-
venningsparadigme. Når barn ser ein ting 
mange nok gonger, venner dei seg til det. Forsø-
ket vårt viser at seks månader gamle barn fak-
tisk er i stand til å føresjå handlingar.

Språk og kognitiv utvikling
Dette handlar også om korleis kognitiv utvik-
ling og språkutvikling er bundne saman.

– Det er ein del ting som må vere på plass i 
den kognitive utviklinga før språket kan utvikle 
seg. Dei første månadene begynner spedbarna å 
eksperimentere med språkleg lyd. Dei bablar og 
hermar. Det er eit samansett system av moto-

rikk, kognisjon og språkutvikling. Vi søkjer no 
om midlar til eit nytt doktorgradsprosjekt om 
kommunikativ og språkleg utvikling. Vi skal 
studere språkutviklinga hjå små barn og følgje 
dei opp fram til dei er tre år gamle.

Data til studiane er skaffa gjennom eit kart-
leggingsverkty utvikla ved Universitetet i Oslo.

Innlæring av framandspråk
Språklaben har i dag eit nært samarbeid med 
Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Ved 
eye-tracking som metode kan ein lett sjå kva for 
ord testpersonen stoppar opp ved når han les 
ein tekst, og difor er metoden eigna ved innlæ-
ring av språk.

– Mange mekanismar er felles når det gjeld 
læring av førstespråk og andrespråk, eller fram-
andspråk. Vi tek i bruk dei same kognitive stra-
tegiane, forklarer professoren. 

Det er meininga at instituttet skal ta utstyret 
i bruk som eit hjelpemiddel til opplæring i både 
framandspråk og norsk som andrespråk. Der-
med kan kanskje vaksne òg få sjå dei hoppande 
froskane.

Institutt for moderne 
framandspråk, Det his-
torisk-filosofiske fakultet, 
NTNU:

Instituttet vart etablert i 2002 gjennom • 
fusjoneringa av Engelsk, Germanistisk 
og Romansk institutt. 
Driv undervisning og forsking innanfor • 
framandspråka engelsk, fransk, itali-
ensk, spansk, russisk og tysk, og tilbyr 
også studium i Europakunnskap med 
framandspråk.
I dag har instituttet 45 vitskapleg til-• 
sette og stipendiatar og 6 administra-
tivt tilsette.
Institutt for moderne framandspråk er • 
knytt til fleire prosjekt som driv for-
sking på språk og kognisjon.
Sentral i forskinga er språktileignings • 
og -prosesseringslaben ved instituttet.
Instituttet jobbar aktivt med lærarut-• 
danning, og på sikt vil instituttet ta i 
bruk språklaben i opplæringa av fram-
andspråklærarar.

På språklaben ved NTNU vert eksperimenta diskutert. Professor Mila Vulchanova (t.h.) er leiar for eksperimenta. Liliana Martinez er stipendiat og hjelper til på laben. 

FELTRAPPORT
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Her er det verkeleg ikkje lett å tru at nokon kan 
bu. Men det er det nokre tapre sjeler som gjer, 
og det i forskinga sitt namn. Den norske Troll-
basen har gøymt seg oppunder ein knaus i den 
forrivne fjellkjeda Jutulsessen i Antarktis, som 
om han søkjer ly for dei nådelause antarktiske 
vindkasta her i 1270 meters høgd.

Vi har kome hit med ein norsk Hercules frå 
Cape Town, f lyet har landa fjørmjukt på ei f ly-
stripe av blåis, og ei beltevogn med slede har 
frakta oss til Troll. Vi som er her, er ein delega-
sjon nyfikne journalistar, som har fått hengje 
på statsminister Stoltenberg under Antarktis-
besøket hans. Statsministeren skal markere 
hevd i Antarktis og heidre norsk polarforsking, 
som ei lita ekstramarkering av det internasjo-
nale polaråret. Og vi som er skrivande, skal først 
og fremst lære alt vi klarer å ta inn om det frosne 
kontinentet på to dagar.

Jettegryte utan vatn
− Kom og sjå på denne steinen, seier Kim Hol-
mén.

Vi stimlar saman kring mannen med det 
buskete skjegget. Den svenske forskingssjefen 
ved Norsk Polarinstitutt har kome med same f ly 
som oss, og han er den beste guiden ein kan 
håpe på å få på desse kantar: Ein mann med brei 
og tverrfagleg kunnskap og stor forteljarglede. 
Vi er på fjelltur i nærleiken av Troll, og Holmén 
peikar på ein stor stein med eit rundt, glatt hòl i. 
Det liknar ei jettegryte, men her er ikkje renn-
ande vatn. Antarktis er djupfrose, dessutan er 
det verdas tørraste kontinent, ein isørken.

− Det er vinden som har gjort det, seier Hol-
mén, som om han oppklarar ei kriminalgåte. 
Ein småstein har blitt rikka att og fram av vin-

den gjennom tusenår, og grave seg ned i stein-
blokka. 

Holmén peikar vidare, ned mot basen, forbi 
fjellet og vidare mot sør og vest, der isbreen 
strekkjer seg så langt auget kan sjå.

− Mot sør, der terrenget stig, ligg platået på 
kring 2000 meters høgd. Og der ute i vest ligg 
Jutulstraumen. Den skal eg fortelje meir om sei-
nare, seier han løyndomsfullt.

Dei gamle fjell
Antarktis er i særklasse det minst utforska kon-
tinentet på jorda: Somme hevdar at delar av 
Antarktis er dårlegare studerte enn baksida av 
månen.

Noreg har ei lang historie for Antarktis-utfor-
sking, som byrja alt før Roald Amundsen si tid. 
Likevel var Noreg det siste av dei sju landa med 
territoriekrav i Antarktis som fekk ein heilårs 
forskingsstasjon, da drifta ved Troll-basen vart 
utvida i 2005. Men i dei siste åra har forskings-
innsatsen her blitt trappa opp på ei rekkje ulike 
fagfelt, ikkje minst i samband med Polaråret 
2007-2008, det største internasjonale forskings-
programmet nokon gong.

Her er mangt av interesse for vitskapen. Sjølv 
om dyrelivet i området kring Troll berre består 
av tre fugleartar, og den vesle vegetasjonen 
knapt er synleg, er desse ekstreme levekåra av 
interesse for både biologar og botanikarar. Geo-
logane får òg sitt: Nær stasjonen finst ein milli-
ard år gammalt fjell som fortel litt av den store 
soga om jorda, gjennom slektskapen med fjell 
på Madagaskar og i India. Ein gong var Antark-
tis ein del av Gondwanaland, superkontinentet 
som inkluderte dagens Sør-Amerika, Australia, 
Afrika, Arabia og det indiske subkontinentet.

For klimaforskarar, glasiologar, geografar og 
meteorologar er dette området eit Eldorado. Og 
som det einaste kontinentet der økonomisk 
utnytting av naturressursane er forbode, kan 
Antarktis likne eit reint paradis, jomfrueleg 
mark upåverka av menneskeleg aktivitet. Men 
heilt sant er ikkje dette biletet.

Arkivert luft
Under det korte Antarktisopphaldet mitt tenkjer 
eg iblant at den tørre, kalde lufta eg pustar inn, 
er den reinaste lufta eg nokon gong har smakt. 
Det er kanskje sant. Men heilt rein er ho ikkje. 
Dei kjemiske spora av industrisamfunnet finst 
også i Antarktis, skjøner eg når eg lyttar til 
Chris Lunder, som er seniorforskar ved Norsk 
institutt for luftforsking (NILU), og har eit som-
maropphald på Troll.

− Med instrumenta våre her på Troll-stasjo-
nen kan vi måle partikkelureining, og meng-
dene av giftstoff som pesticid, PCB og kvikksølv, 
seier Lunder. Instituttet hans har drive daglege 
målingar ved Troll sidan i fjor.

− Det er grunn til å tru at kvikksølv blir akku-
mulert i næringskjeda i Antarktis, nett som i 
nord. Vi ser liknande former for transport av 
ureining her som i Arktis. Kunnskapane våre 
frå stasjonen på Svalbard har gjeve oss mykje 
erfaring som er nyttige også i Antarktis. Og vi 
er den einaste institusjonen i verda som driv 
med målingar i båe polarområda.

Vi som besøkjer Troll desse sommardagane i 
januar, har fått ei rekkje påminningar om at 
ozonlaget på ingen måte er friskmeldt: Vi har 
streng instruks om å smøre oss jamleg med 
sterkaste solfaktor. Og Chris Lunder stadfestar 
at det er gode grunnar til det. NILU driv konti-

Djupfrosne 
løyndomar

Framtida til Antarktis kan avgjere framtida til verda. 
Ved Troll-stasjonen i Dronning Maud land held for-
skarar fingeren på pulsen frå klodens kalde hjarte.

Troll-basen i Dronning Maud land er 
plassert i le for verste vinden, oppun-
der fjellkjeda kalla Jutulsessen. Bobla 
oppe på fjellet er satellittmottakaren 
til Kongsberg Satellite Systems.

Troll-basen er ein av dei få basane 
i  Antarktis som kan ta imot fly. 
Flystripa er laga rett på blåisen.tekst og foto: Per Anders Todal
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nuerlege målingar av UV-strålinga ved Troll, 
og ho er langt sterkare enn folk har godt av.

− Somme seier vi ikkje treng å uroe oss over 
ozonlaget lenger, men det er framleis store 
ozonhòl over Antarktis. Vi betaler for gamle 
synder. Det vil truleg ta 50 år før ozonlaget er 
attende på det nivået det var før.

Iblant veit ikkje vi menneske kva ugagn vi 
gjer før lenge etter. Difor må ein vere føre var. 
Lunder syner oss nokre svære karaf lar. Dei er 
ikkje tomme. Det er luft i dei: Eit luftarkiv. 

− Desse blir daterte og lagra for framtida. 
Kanskje kjem vi til å studere denne lufta for å 
finne stoff som vi ikkje veit er skadelege i dag.

Langt frå alt
Det er ingen forskarar fast stasjonerte på Troll, 
dei kjem berre inn for kortare opphald. Men 
nokon må halde hjula i gang her nede, for at 
forskarane skal få tid til anna enn å overleve. 
Ein liten stab med seige og stødige tusenkunst-
narar frå Polarinstituttet står for drifta av sta-
sjonen. Somme av dei med militær bakgrunn, 
somme med teknisk spisskompetanse, alle 
med forståing for logistikk og evne til å løyse 
uventa problem utan å få panikk.

− Vi må ha folk som skjøner seg på maski-
ner, og som kan utrette mykje med lite. Om det 
er trøbbel med beltevogna, er det ingen verk-
stad å ringje til, seier ekspedisjonssjef Ken 
Pedersen. Ein ung og blid nordlending som for 
tida har ansvar for den daglege drifta.

− Dette er tredje sesongen min på Troll, så 
eg har vel likt meg her. Det er spennande 
arbeid, seier Pedersen, som verkar umetteleg 
på polarstrøk. Etter end sommarsesong på 
Troll ber det rett til våren i Longyearbyen. Han 
lever nesten i permanent midnattssol.

− Eg vil tru dette er ein krevjande arbeids-
plass?

− Det er det. Det er langt til alt, og mykje 
logistikk å halde styr på. Og det er mange indi-
vidualistar blant dei som jobbar her. Mange 
meiner mykje om korleis ein skal gjere ting. 
Utfordringa er å få med dei som ikkje får gehør 
for forslaga sine, og jobbe for eit felles mål.

Så langt frå all sivilisasjon har ein ikkje råd 
til så mange psykososiale problem på arbeids-
plassen. Det har skjedd at folk har blitt sendt ut 
fordi dei ikkje passa inn, fortel Pedersen.

Den tøffaste påkjenninga har nok dei som 
held stasjonen i drift gjennom den antarktiske 
vinternatta, i stummande mørker og brutal 
kulde.

− Det er nok tøft, men overvintrarane har 
god kontakt med Noreg gjennom videomøte og 
telefonkontakt. Instituttet prøver å følgje dei 
opp godt. Men vi har lite erfaring med Antark-
tis enno, og det er sikkert ting som kan gjerast 
betre.

Ein av dei meir krevjande jobbane til mann-
skapet, er å hente drivstoff og anna proviant som 
blir frakta med båt inn til kysten. Mengdene er 
for store til å kunne leverast med fly, det årlege 
drivstofforbruket åleine er 1800 fat. Og alt av 
avfall, inkludert det menneskelege, må fraktast 
ut i containerar. Kysten er nær 300 kilometer 
borte, og det er ein tur som tek ei veke med belte-
vogn, til dels over bresprekkar og bruer av snø. 

I tillegg er det mannskapet ved Troll som 
har ansvar for avlesing av instrument og vedli-
kehald av utstyr når forskarane ikkje er her. 
Men på sikt ønskjer Polarinstituttet seg f leire 
forskarar og stipendiatar på lengre opphald. 
Mannskapet på si side ønskjer seg eit nytt bygg, 
forstår eg på f leire av dei. Troll er ingen gam-
mal stasjon, men ber alt preg av slitasje og lek-
kasjar. Og den enkle brakkestrukturen på 
hovudbygget er ingen fryd for auget.

− Det er ingen løyndom at vi ønskjer oss 
betre fasilitetar, seier Pedersen. 

− Stasjonen har lite overnattingsplass, og 
sanitærkapasiteten er dårleg. Og hovudbygget 
er ikkje av høg kvalitet. Pris var avgjerande da 
denne løysinga vart vald, ikkje funksjonalitet 
eller estetikk.

Skremmande endringar
Mykje fungerer likevel oppsiktsvekkande godt 
på Troll. Til dømes satellittsambandet. I løpet 
av statsministerbesøket blir det halde ein vide-
okonferanse med den amerikanske basen på 
sørpolpunktet. Der nede sit Jan Gunnar Wint-
her, direktør for Polarinstituttet, og fortel oss 
om ekspedisjonen han nett har avslutta: Ei 
gruppe norske og amerikanske forskarar har 
køyrt 2300 kilometer med beltebilar sørover frå 
Troll, til dels gjennom område som ingen men-
neske har sett før dei. Ekspedisjonen er av dei 
største norske prosjekta i løpet av det interna-
sjonale polaråret. Dessverre braut køyretya 
saman 230 kilometer frå Sørpolen.

− No skjøner eg kvifor Roald Amundsen 
brukte ekte hundar og ikkje mekaniske, seier 
Winther, og eit skeivt smil f limrar over skjer-

men. Men forskingsresultata dei fekk på vegen, 
er like verdifulle. Teamet har samla boreprøvar 
av is og snø heile vegen.

− Desse iskjernane kan gje verdifulle bidrag 
når klimapanelet til FN skal lage nye progno-
sar for issmelting i Antarktis og framtidig hav-
nivå, seier Winther.

Og av alt vi får høyre om desse dagane i 
Antarktis, er dette det som gjer det djupaste 
inntrykket. Når Kim Holmén utdjupar det 
Winther har fortalt, er det til å få frysningar av.

− Isstraumane i Antarktis, som Jutulstrau-
men vest for Troll, kan endre seg mykje raskare 
enn vi har trudd. Vi ser ein alarmerande akse-
lerasjon i f lyten av is, seier Holmén.

Han forklarer at varmare havstraumar frå 
nord ser ut til å gnage på randa av is kring kon-
tinentet, slik at isen lenger inne vil gli raskare 
ut mot havet.

− Modellane til klimapanelet for havstiging 
har ikkje med desse prosessane. Eg er redd vi 
kan få ubehagelege overraskingar på grunn av 
smeltinga i Antarktis. Ting kan skje mykje for-
tare enn nokon har ant. Vi har enorme hòl i 
kunnskapen vår om det som skjer her. 

Eg ser ut på det umåtelege ispanseret i vest. 
Antarktis inneheld 90 prosent av all isen i 
verda, 70 prosent av ferskvatnet. Om berre 
nokre få prosent av isen smeltar, stig havet med 
f leire meter. Og forskinga her nede går over frå 
å vere interessant til å verke livsviktig.

− Det som skjer her i Antarktis, har impli-
kasjonar for heile verda, seier Holmén.

− Endringane i Jutulstraumen kjem ikkje av 
seg sjølve. Ikkje tørken i Brasil heller. Skal vi 
skjøne samanhengane, må vi tenkje systemisk, 
og kvart stykke informasjon er interessant. Vi 
kjem ikkje til å skjøne det i løpet av eit liv. Men 
vi kan arbeide med saka.

− Somme seier vi ikkje treng å uroe oss over 
ozonlaget lenger, men det er framleis store 
ozonhòl over Antarktis, seier Chris Lunder 
ved Norsk institutt for luftforsking. 

Troll-basen er ein spennande, men krevjande 
arbeidsplass, meiner ekspedisjonssjef Ken 
Pedersen. Som baseleiar har han opplevd å 
måtte sende heim folk som ikkje passa inn.

Forskingsdirektør Kim Holmén 
ved Norsk Polarinstitutt er ein 

entusiastisk og tverrfagleg guide 
til Antarktis. Men perspektiva 

han trekkjer opp, er til dels 
uhyggelege. 

Troll-stasjonen
Norsk forskingsstasjon i Dronning • 
Maud land, Antarktis.
Ligg på 72 gradar sør, 1270 meter over • 
havet.
Først etablert i 1989/90.• 
Heilårsdrift sidan 2005.• 
Ligg i fjellkjeda Jutulsessen.• 
Base for prosjekt innanfor ei lang • 
rekkje forskingsfelt.
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20 nøtter

1) Kva for heimedatamaskin har seld mest gjennom alle 
tider?

2) Kven utkjempa «the Rumble in the Jungle» i Zaire i 
1974?

3) Kva kallast det heilage, kubeforma steinbygget som ligg 
i moskeen Masjid al-Haram i Mekka?

4) Kva heiter barneboka frå 1908 kor ein moldvarp og ei 
padde er blant hovudpersonane?

5) Ved kva for hav ligg grannebyane Eilat og Akaba?
6) Kva er ein kulvert? 
7) Kva for omstridd, norskætta sjefsrådgjevar til president 

Bush gjekk av i fjor haust?
8) Kva for religiøs gruppe vart utsett for ein massakre 

under Bartolomeusnatta i 1572?
9) Kor er Kevin Rudd statsminister?
10) Kven har laga den nye og påkosta filmen om sameopp-

røret i Kautokeino i 1852?
11) Kva kallar ein læra om styremekanismar og styrings-

problem?
12) Kven er nummer tre i arvefølgja til den norske trona?
13) Kva for land utgjorde Austerrike eit dobbeltmonarki 

saman med i perioden 1867–1918?
14) Kva for fransk uttrykk blir nytta i kontraktar om ekstra-

ordinære omstende og ulukker ein ikkje kan føresjå?
15) Kva heiter skulen Harry Potter er elev ved?
16) Kor var Jens P. Heyerdahl konsernsjef i meir enn 20 år?
17) I kva slags miljø lever sniglane som smittar menneske 

med sjukdommen bilharzia?
18) Kva for land har den største bilproduksjonen?
19) Kva klubb speler Lionel Messi for?
20) Kva slags fuglar er parakittar?

På rett hylle
1. Hva jobber du med nå?
− Jeg planlegger et samtidsdokumentasjonsprosjekt knyttet til byg-
gingen av Hardangerbrua. Brua, som nå er vedtatt, vil representere 
en så stor inngripen at vi bør følge med − for eksempel dokumen-
tere ferja som skal legges ned.

2. Hvor tenker du best?
− Om morgenen, i et stille hus, når alle har gått ut.

3. Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
− Bourdieus Distinksjonen som opererer i brytningen mellom det 
svært kvalitative og det kvantitative − fra kropp og fysisk tilstedevæ-
relse til klassiske samfunnsvitenskapelige kategorier som klasser. 
Han har dessuten gode begreper å tenke med, som habitus og kul-
turell kapital.

4. Hva er tabu i ditt fag?
− Konservatorer har mye ærbødighet overfor gamle gjenstander, og 
det er tabu å stille spørsmål ved meningen med å ta vare på dem: 
«Vi har ti ploger på magasinet: Ikke rør dem!»

5. Hva skal til for å bli en god konservator?
− En må være analytisk, nysgjerrig og entusiastisk.

6. Hvem er den beste læreren du har hatt?
− Oddlaug Reiakvam, veilederen min på hovedfag. Ellers hadde Nils 
Gilje morsomme og lærerike forelesninger.

7. Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du ha falt ned 
på?
− Jeg er på rett hylle i skjæringa mellom humaniora og samfunnsvi-
tenskap. Men kanskje mer samfunnsviter?

8. Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket 
enkelttiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
− Oppgradering og sterkere verdsetting av praktiske fag, også innen-
for høyere utdanning, for eksempel gjennom stipendiatordninger 
for håndverkere.

9. Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− Husker ikke, men jeg var fornøyd.

10. Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
− Forskning og forskningsaktivitet i museene. Vi er mange med-
lemmer som ikke er ved universitet og høyskoler.

Av Kjetil A. Brottveit

1) Commodore 64
2) Muhammad Ali og George Foreman
3) Kaba
4) Det suser i sivet (The Wind in the Willows)
5) Raudehavet
6) Ein tunnel eller undergang som er bygd 
(ikkje gravd eller sprengd)
7) Karl Rove
8) Hugenottane (tilhengarane av den refor-
merte læra i Frankrike)
9) Australia
10) Nils Gaup
11) Kybernetikk
12) Prins Sverre Magnus
13) Ungarn
14) Force majeure
15) Galtvort (Hogwarts)
16) Orkla
17) I ferskvatn
18) Japan
19) Barcelona
20) Papegøyar

10 kjappe Heidi Richardson
Medlem nr. 30240170 i Forskerfor-
bundet
Stilling: Konservator/avdelingsle-
der for museumsavdelingen ved 
Hardanger Fartøyvernsenter, som 
er del av Hardanger og Voss 
museum.
Utdanning: Doktor art. i kulturvi-
tenskap fra Universitetet i Bergen.
Første jobb: Vikar som amanuen-
sis ved Institutt for kulturvitenskap, 
Universitetet i Bergen.
Karrieremål: Ambisjon om å 
være faglig dyktig der jeg er.
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Kor er han 
statsminister?

Cresco Unique
– konto for medlemmer i Forskerforbundet

Vil du vite mer? Se www.unique.cresco.no eller kontakt Kundeservice på telefon på 815 00 073.

Nominell rente 12,15% årlig. Effektiv rente: kr 10.000 (16,25%), kr 25.000 (14,20%), kr 50.000 (13,52%). * Betingelser pr. januar 2008. Renten følger renteutviklingen i Norges Bank.
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med temanummer om 

Kunnskap!
Vi tar skoledebatten et steg videre: 
Hva gikk galt – og hvorfor? 
Hva skal vi egentlig med kunnskap?

* 68-ernes mislykkede skolepolitikk.
* Klipp og lim på universitetet.
* Kunnskap – et tastetrykk unna?
* Skolens overgrep mot samene.
* MI - De mange intelligenser.
* Forskere som lykkes, og mye mer...

MARG fås i Narvesen og i noen bokhandlere (kr. 110)
Bestill eventuelt hos : abonnement@margmedia.no

H G,  J-Q C, K 
A. O, T B, K S, 
J G, M B, J 
H E, E S, 
A A, L W, B 
V, C R, A S, R 
C, K, C .
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«Eg er determinist. Men eg vonar eg tek 
feil.» Slike setningar sa vi til kvarandre i tidlege 
studentdagar, og det tyder på at vi må ha prøvd å 
utforske alvoret i livet. Den alternative filoso-
fiske posisjonen − voluntarisme − ville vi heller 
tilhøyre. Kven vil vere eit produkt av rammevil-
kår, foreldre, kjønn, heimstad og 
talet på bøker i heimen?

Mange av dykk har sett figuren 
før. Vi trykkjer han om att, med opp-
daterte tal frå 2007, på side 17. Figu-
ren viser kjønnsfordeling på ulike 
nivå på forskarstigen − frå student til 
professor. Det er dei store tala, som 
viser at di høgare opp ein kjem, di 
større vert mannsovervekta.

Eitt av individa bak tala steig ut av 
statistikken i fjor haust: Biologen 
Irene Lindblad skreiv ein artikkel i 
Morgenbladet om kvifor ho hadde 
hoppa av forskarkarrieren. Ho er òg intervjua i 
saka vår om kvinnefråfallet. 

Lindblad hadde vore på feltarbeid i Latin-
Amerika, og eg må nemne at ho fekk oppkalla 
ein eigen art etter seg. Ho vart ferdig med dok-
torgrad, fekk barn, og gjekk inn i rekka av kvinner 
som tok farvel med forskinga. I Morgenbladet- 
artikkelen tok ho utgangspunkt i eit kantine-
møte mellom seks unge kvinner på Blindern. 
Alle hadde dei avbrote vitskaplege karrierar. 
Fleire var no i administrative stillingar, gjerne 
tilknytt universitetet, i staden. Der hadde dei fast 
jobb og arbeidstid. No kunne det verte meir tid 
til familien − og eitt og anna kakelotteri. Påfal-
lande nok hadde mange av eksforskarane menn, 
som var dyktige forskarar. Og i eit slikt tilvære 
ligg det ustabilitet nok for ein heil familie.

Det kan hefte skam ved å slutte, og eg fann 
artikkelen modig. Lindblad baud òg på varsam 
utprøving og innsirkling rundt det djuptloddande 
grunnspørsmålet: Har vi berre gjennomført frie 
val? Det kan vere mest komfortabelt å tenkje på 
avhopping som reine, godt grunngjevne val. Men 
ein må spørje, slik Lindblad gjer:

− Jeg kan bare ikke fri meg fra tanken om at 
vi lurer oss selv når vi tror det er frivillig. Etter 
at jeg var ferdig med doktorgraden fant jeg en 
vanlig jobb i støtteapparatet rundt forskerne. Jeg 
lot være å søke om post.doc.-stipend, som er 
neste trinn på forskerstigen. Og jeg har trodd at 
det var helt mitt eget valg.

Forskingsleiar Cathrine Egeland ved 
Arbeidsforskingsinstituttet, er òg inne på spørs-
målet om val i saka vår (som eg ikkje kan få 

reklamert nok for). Ho har ei god påpeiking: 
− Det er mange mulige årsaker til at det å for-

late akademia framstår som det eneste valget, 
og det er påfallende at det ofte er kvinner som 
blir satt i en situasjon hvor de må velge.

Lat oss tenkje vidare med dette som føreset-
nad. Tenk at ein kombinerer to fakto-
rar; for det fyrste: Gjer summen av 
valsituasjonar − skal ein halde fram 
eller slutte? − større for kvinner enn 
menn, men berre noko større. For 
det andre: I kvart enkelt valtilfelle vil 
kvinner vere meir tilbøyelege enn 
menn til å slutte, men berre noko. 
Kombinerer ein dei to «berre noko»-
faktorane, vil utslaget i produkt lett 
vise seg i dei store tala.

Lindblad samanliknar forsking 
med toppidrett. For mi eiga rekning: 
Konkurransen er iallfall så hard at det 

går på marginane laus. Ein forskar som arbeider 
50 timar i veka, vil jamt over stille sterkare i kon-
kurransen enn ein som arbeider 45. Lindblad 
etterlyste at Forskerforbundet var meir opptekne 
av regulert arbeidstid. 

Forskerforum tok opp dette spørsmålet med 
leiar Bjarne Hodne i Forskerforbundet i fjor haust, 
i samband med at forbun-
det vedtok ny handlings-
plan for likestilling.

− Vi kan ikkje nekte 
folk å arbeide utover nor-
mert arbeidstid. Folk tek 
med ein tanke eller ein 
PC heim, og det tilhøy-
rer driven som mange i 
yrket har.

Ein kan vanskeleg 
motseie Hodne i dette. 
Men sitatet gjev ein god 
illustrasjon på kor van-
skeleg denne klemma er. Eg hadde nær sagt 
tidsklemma.

Det finst ein jungel av tiltak og framlegg 
til tiltak som skal fremme auka kvinneinnslag i 
toppen. Ein kan skilje mellom tiltak retta mot 
kvinner, og generelle tiltak om løns- og arbeids-
vilkår. Det er sterke grunnar til å tru at sist-
nemnde ikkje minst er viktig, og medvitet om 
dette har nok vorte styrka. Mellombelse tilset-
tingar, utf lytande arbeidstid og låg løn saman-
likna med næringslivet er berre tre viktige 
faktorar. Det har vore eit omkved at institusjo-
nane bør byggje likestillingsplanane inn i stra-

tegiplanane. Likeeins bør andre aktørar − som 
Forskerforbundet − byggje likestillingsomsynet 
fullt inn i politikken for løns- og arbeidsvilkår.

Når det gjeld spesifikke likestillingstiltak, 
varierer dei etter alt å døme i treffsikkerheit og 
effekt. For tida er det øyremerkte stillingar som 
får mest merksemd, og til hausten skal Kunn-
skapsdepartementet konkludere i saka om 
Noreg atter kan opprette slike, som nokre andre 
europeiske land har gjort.

Eg skal ikkje gå inn på alle enkelttiltak, men 
eg tenkjer at det ein stad går ei grense til det 
stakkarslege, ei grense for kor mykje ein skal 
hale og dra. Parodiert slik: «Har ikkje ein komité 
eller mentor teke seg av meg snart, så sluttar 
eg!»

Er kunnskapsgrunnlaget rundt kvinneav-
gang godt nok? Det krev sin mann eller kvinne 
berre å få oversyn over materialet, men eg har 
vanskeleg for å tru at det kan vere fullstendig. 
Her er nokre svære grunnspørsmål: I kor stor 
grad er det generelle samfunnsstrukturar som 
slår ut på denne måten i forskingssektoren, og i 
kor stor grad er det sektoren sjølv som «slår ut»? 
Kor mykje har løns- og arbeidsvilkår å seie? Kor-
leis er skilnader mellom institusjonar og fagkul-

turar? I kva institusjonar 
og miljø lykkast ein bra 
og ikkje, og kva er skil-
naden mellom dei? Kva 
tiltak kan føre til store 
jafs, og kva tiltak er dyre 
og lite effektfulle?

Forskerforbundet 
rapporterer om døme på 
ein grell praksis: Insti-
tutt som har teke pen-
gar frå prosjektmidlar 
for å dekkje utgifter ved 
permisjon, slik at ein 

altså har mindre att å rutte med når ein returne-
rer. Dette er ikkje ein gong subtilt diskrimine-
rande.

Men andre skeivheiter er nettopp subtile, om 
ikkje mindre systematiske av den grunn. Kva 
tiltak ein skal velje er derfor vanskelege spørs-
mål, og ein har alltid bakteppet: Det står meng-
der av menn i kø. Dei er f linke dei òg.

Reduksjonar til reint kjønn er noko av det 
mest kjedelege eg høyrer. Men noko av det dum-
maste vi trur, er at vi fritt vel den største kaka, 
eller at vi berre er utsette for livets kakelotteri. 

Ein forskar som arbeider 
50 timar i veka, vil jamt 
over stille sterkare i 
konkurransen enn ein 
som arbeider 45.

Livets kakelotteri

lEdEr

LEDER  KRONIKK  DEBATT  BØKER
Send kronikkforslag til kjetil.brottveit@forskerforum.no. Kronikkens lengde må ikke overstige 10 000 tegn, inkludert mellomrom. Bidrag som 

trykkes honoreres med kr. 2.000,- Innlegg må være maksimum 2000 tegn hvis de skal komme på trykk og blir ikke honorert.

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

aKadEmIa I tall

Tilsette i statlege universitet og høgskular
Tal frå Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste syner ein jamn vekst i tilsette ved statlege 
universitet og høgskular dei seinare åra. Anslag for 2007 frå Database for statistikk om høgre 
utdanning (DBH) viser ein total auke på mellom 1,5 og 2 prosent i avtalte årsverk i forhold til 
2006. 62 prosent av årsverka var utført på universiteta, 33 prosent på statlege høgskular (inklu-
dert Universitetet i Stavanger) og 5 prosent på vitskapelege høgskular og kunsthøgskular.

Den største auken i årsverk har skjedd i rekrutteringsstillingar (stipendiatstillingar), som 
har auka med 56 prosent sidan 2002. Reine forskings- og undervisningsstillingar har hatt ein 
svakare vekst på ca. 8 prosent, medan det tilsynelatande er skjedd ein sterkare vekst i adminis-
trative stillingar. Mykje av årsaka ligg i omdefineringa av fagleg leiing på instituttnivå i sam-
band med kvalitetsreforma. Institutt, studieleiarar og dekanar vart tidlegare talde som faglege 
stillingar, men blir etter 2003/2004 talde som administrative. Dersom ein reknar dei faglege lei-
arstillingane inn under undervisnings- og forskarstillingar, har veksten i årsverk vore på ca. 12 
prosent sidan 2002 både for administrative stillingar og undervisings- og forskarstillingar.

Meir informasjon: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/

Årsverk, universitet og statlege høgskular

Vitskapelege høgskular

1259 (4%)

Kunsthøgskular

250 (1%)

Universitet

16997 (62%)

Statlege høgskular

9084 (33%)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

administrative, tekniske stillingar (16  %) 9 701 10 177 10 532 10 843 11 132 11 349

Undervisnings- og forskarstillingar (8,3 %) 10 255 10 429 10 665 10 753 11 012 11 109

rekrutteringsstillingar (55,7 %) 2 849 3 296 3 778 4 026 4 244 4 436

andre undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar (7 %) 647 705 739 733 700 695

Totalt: 27 590 årsverk i statlege universitet og høgskular.
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Tenk deg at det skal bygges en bro- eller tunnel-
forbindelse mellom Moss og Horten. Anbudet 
sendt inn av firmaet ditt er evaluert av to eksper-
ter, en fra Nederland og en fra Litauen. De har 
imidlertid ikke fått tilgang til anbudsinnbydel-
sen, så de aner ikke hva som skal bygges, ei heller 

til hvilken standard 
eller hvor i Norge, 
og de kjenner heller 
ikke viktige para-
metere som berg-
grunn og hydrologi.

Selv om de altså 
mangler essensiell 
informasjon, leve-
rer de allikevel sine 
evalueringer av an -
budets kvalitet.

Anbudet til din 
argeste konkurrent 
er evaluert av en 
norsk og en svensk 
fagekspert. Svensken 

er faktisk foreslått som evaluator av konkurren-
ten din. Heller ikke disse ekspertene har fått til-
gang til anbudsbeskrivelsen, men de vet iallfall 
litt om norske forhold. Deretter vurderes begge 
anbudene sammen med øvrige innkomne 
anbud av representanter for konkurrentene 
dine, denne gang for både kvalitet og relevans.

Slikt skjer ikke, skulle man tro. Nei, i forret-
ningslivet ville dette ha vært uhørt. Allikevel, 
analogien tilsvarer i stiliserte trekk hvordan 
Norges Forskningsråd (NFR) evaluerer pro-
sjektsøknader. Systemet innebærer vanligvis at 
eksterne eksperter foretar en vur   dering av kva-
litet, og at styret i vedkommende forsknings-
program, eller en fagkomité, deretter foretar 
en overordnet vurdering. Det er riktignok en 
forutsetning at alle involverte er uhildede, men 
her tror jeg det svikter mye. Selv om systemet 
ble vurdert og justert for noen år tilbake etter 
at Smith-utvalget hadde lagt fram sin rapport, 
ligger fremdeles mye til rette for feilevaluering, 
kameraderi og annen inhabilitet:

Søkerne kan selv foreslå eksterne eksperter  ▪
til å evaluere sin egen søknad. Dette er en 

uting som utfordrer habilitetskravet.
Det er betenkelig at man vanligvis bare bru- ▪
ker to eksterne eksperter. I andre seriøse eva-
lueringer bruker man iallfall det dobbelte, og 
som regel tosifrede antall.
Ekspertene blir ikke alltid gjort kjent med  ▪
utlysningsteksten og programplanen, doku-
mentene der søkerne informeres om pro-
grammet og utlysningens målsettinger, 
temaer, virkemidler og prioriteringer. Søkna-
denes vitenskapelige kvalitet kan neppe eva-
lueres uten relevans eller en kontekstuell 
ramme.
Søkere som deltar i seriøse evalueringer for- ▪
venter å bli vurdert opp imot det oppdrag og 
de kriterier som ligger i utlysningstekst og til-
hørende programplan. Når dette ikke skjer, 
avdekkes en mangel på transparens som kan 
oppleves uetisk.
Programstyrenes sammensetning og mandat  ▪
utfordrer habilitetskravet. Det er amatørskap 
å tro at folk beholder sin fulle integritet når 
det er lagt til rette for å mele sin egen kake. 

La oss se litt nærmere på hvert av disse fem 
punktene. Det første gjelder søkernes rett til å 
foreslå eksterne eksperter. NFR har bestemt at 
«... en søknad skal aldri vurderes bare av eksper-
ter som søker har foreslått.» Er dette betryg-
gende? I normaltilfellet består ”panelet” av to 
eksperter, det vil si én foreslått av søker selv og 
én av NFR. Ved bruk av f lere eksperter øker 
muligheten for at søkerens foreslåtte eksperter 

dominerer mer og mer, men selv i normaltilfel-
let utfordres habilitetskravet kraftig. Hvem fore-
slår vel en kritisk kollega så lenge man kan 
foreslå venners venner? Dessuten gjør denne 
ordningen det vanskelig for nye søkere å komme 
inn på et etablert programområde. Faglig mobi-
litet og tverrfaglig virksomhet hindres. Man kan 
undres hva som motiverer en slik ordning. For-
delen kan muligens være at den letter NFRs 
administrative arbeid. En slik fordel vil imidler-
tid aldri kunne oppveie ulempen ved at det er 
lagt til rette for kameraderi.

Det neste punktet gjelder antall eksperter i 
alt. La oss anta at de er habile. Er det nok med to 
eksperter (jeg har også opplevd at kun én bru-
kes)? Svaret er kort og godt nei, og det behøver 
man ikke kunnskap om statistisk utvalgsteori 
for å slå fast. Det holder med litt livs- eller evalu-
eringserfaring. Selv har jeg erfaring fra fire år i 
Europa-kommisjonens generaldirektorat for 
forskning, med ansvar for evaluering av f lere 
hundre søknader. I tillegg leder jeg, med NFRs 
velsignelse, et fagområde i COST (skog, trevare- 
og treforedlingsindustri), der hovedansvaret 
nettopp er vurdering, organisering og ledelse av 
søknadsevaluering på europeisk nivå. Min erfa-
ring er at antall eksterne evaluatorer bør mer 
enn dobles for å komme opp på et forsvarlig 
nivå.

Svakhet nummer tre er at ekspertene ikke 
alltid blir gjort kjent med utlysningsteksten og 
programplanen. Dette hendte for eksempel 
under en utlysning i Folkehelseprogrammet i 
2007. Igjen kan man undres på hva som er moti-
vasjonen. Denne gangen har jeg ikke noe svar, 
men jeg har noen spørsmål. Hvordan kan 
ekspertene evaluere uten informasjon om utlys-
ningens og programmets målsettinger, temaer, 
virkemidler og prioriteringer, altså de dokumen-
tene som hver søknad er et svar på? Blir ikke det 
som å vurdere et anbud uten å ha lest anbuds-
innbydelsen? Kan en søknads vitenskapelige 
kvalitet måles uten relevans, uten sin kontekstu-
elle ramme? Jeg betviler det. Mulig man kan 
filosofere seg fram til at dette er teoretisk mulig 
for rene grunnforskningsprogrammer, men jeg 
tviler på det også. Uansett hører det ingen steds 

mye ligger fremdeles til 
rette for feilevaluering, 
kameraderi og annen 
inhabilitet. 

Sjur Baardsen er 
førsteamanuensis 

ved Universitetet for 
miljø- og bioviten-

skap.

Kameraderi og annen inhabilitet har god grobunn når Forskningsrådet skal 
tildele prosjektmidler. dagens praksis fører trolig til feiltildelinger, ikke 
minst ved å sementere et system med in- og outsidere, mener kronikkfor-
fatter Sjur Baardsen.

Inhabilitet ved tildeling  
av forskningsmidler

hjemme i anvendte programmer som for eksem-
pel Folkehelseprogrammet.

Det fjerde punktet er beslektet med det 
tredje, men ser saken fra søkernes side, og gjel-
der gjennomsiktighet (transparens). Søkerne 
forventer å bli vurdert mot det oppdrag og de 
kriterier som ligger i utlysningstekst og tilhø-
rende programplan. De former søknaden og 
gjør sine prioriteringer ut fra føringer i disse 
tekstene. Prioriteringene er nødvendige fordi 
prosjektbeskrivelsen vanligvis skal være på 
maksimalt ti sider. Når det allikevel hender at 
søkerne opplever i ettertid at evaluatorene ikke 
er blitt gjort kjent med utlysningstekst og pro-
gramplan, avdekkes en mangel på transparens 
som de med rette kan oppleve som uetisk.

Det femte punktet gjelder programstyrenes 
sammensetning og mandat. Mange vil vite at 
programstyrene lar de eksterne ekspertene 
avgjøre vitenskapelig kvalitet, mens program-
styret deretter foretar en vurdering av relevans. 
Noen programstyrer foretar også en såkalt over-
ordnet vurdering. Hva innebærer egentlig dette? 
Tar styret hensyn til de eksterne ekspertene, 
eller kjører det helt sitt eget løp? For meg er 
dette en svart boks. Slike bokser er som kjent 
verken gjennomsiktige eller forutsigbare, og det 
er neppe noen grunn til å stole blindt på det de 
leverer.

Så var det sammensetningen av programsty-
rene. Det er ukjent for meg hvordan utvelgelsen 
skjer, men jeg har registrert at de norske institu-
sjonene dominerer sterkt i alle programstyrer. 
La oss igjen bruke Folkehelseprogrammet som 
ett eksempel blant mange. I programstyret sit-

ter syv norske professorer, rekruttert fra fire 
universiteter og en høgskole, samt tre represen-
tanter fra andre institusjoner. Resultatet av 
ovennevnte evaluering, samt styrets sammen-
setning og mye annet, kan man lese på pro-
grammets hjemmeside. Av de syv søknadene 
som oppnådde finansiering denne gang, eies 
hele fem av institusjoner som de samme profes-
sorene arbeider ved. Og institusjonene deres er 
meget mulig partnere i de to siste prosjektene 
også, men denne informasjonen er ikke tilgjen-
gelig. Uansett om dette er «bukken og havresek-
ken» eller utfallet av en rettferdig evaluering, så 
synes i alle fall ikke jeg at det ser pent ut uten-
fra. Ikke desto mindre: ifølge reglementet er 
man ikke inhabil hvis søknaden for eksempel er 
sendt fra andre fakultet enn det programstyre-
medlemmet selv arbeider ved.

Jeg har tillit til at NFRs habilitetsbestemmel-
ser hindrer direkte inhabilitet. Dette innebærer 
at programstyremedlemmer fratrer behandlin-
gen av egen søknad. Indirekte inhabilitet kan 
imidlertid være like ille, bare mindre synlig 
eller opplagt. Bestemmelsene er, etter min vur-
dering, slappe på dette området. Som program-
styremedlem ville jeg faktisk kunne behandle 
mitt eget og konkurrerende universiteters søk-
nader, og som gruppe vil vi kunne tilrane oss 
hele utlysningspotten. Er det ikke amatørskap å 
tro at folk beholder sin fulle integritet når det er 
lagt til rette for å mele sin egen kake? 

Det er dessverre også lagt utilsiktet til rette 
for andre aktører. NFR skal blant annet stimu-
lere næringslivet til å finansiere forskning. Der-
for er det oftest krav om brukermedvirkning i 
prosjektene. Dette åpner for at organisasjonene 
innenfor en bestemt næring kan invitere for-
skerne til å levere skisser, og ut fra disse 
bestemme seg for hvilke prosjekter næringen 
vil gå inn i. Næringsorganisasjonene kan velge 
de mest konsulentpregede prosjektene som uan-
sett ville ha blitt utført. Således kan de stenge 
samfunnsgavnlige og ubehagelig kritiske pro-
sjekter ute, samtidig som de oppnår offentlig 
finansiering av bedriftsøkonomisk lønnsomme 
prosjekter. Resultatet blir inntektsoverføring fra 
det offentlige forskningsbudsjett til private, i 

stedet for å utløse private midler til felles forsk-
ningsoppgaver. 

Dagens system medfører trolig feilallokering 
av ressurser, ikke minst ved å sementere et sys-
tem med in- og outsidere. Kvalitet, nykommere 
og tverrfaglighet lider. Dette innebærer en kost-
nad for samfunnet.

Jeg ønsker ikke å bli oppfattet som snurt på 
grunn av manglende finansiering. Tvert imot, 
jeg er fornøyd med den støtte jeg har mottatt fra 
NFR gjennom årenes løp. Det jeg ønsker er å 
bidra konstruktivt til å forbedre evalueringssys-
temet, slik at vi kan ha tillit til det. Dette er langt 
viktigere enn å avdekke eventuell svikt.

Løsningen på inhabilitetsproblemet er like 

enkel som den er utbredt i seriøse evalueringer: 
La et tilstrekkelig antall uavhengige eksperter 
evaluere relevans og vitenskapelig kvalitet ut fra 
programplan og utlysningstekst – gjerne utlend-
inger. Programstyrene bør ikke evaluere. Proble-
met med misbruk av tvungen bruker   medvirkning 
kan enklest løses ved i større grad å åpne for pro-
sjekter uten slik tvangsmessig medvirkning.

Hvem foreslår vel en 
kritisk kollega så lenge 
man kan foreslå ven-
ners venner?

Er det ikke amatørskap 
å tro at folk beholder 
sin fulle integritet når 
det er lagt til rette for å 
mele sin egen kake?

KrONIKK
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GJESTESKRIBENTEN

Sisu og forsakelse
Internasjonalisering av forskningen er bra. Treffer 
du dyktige folk med lignende interesser som deg 
selv, men med andre faglige erfaringer og innfalls-
vinkler, kan det fort komme 
noe godt ut av det. Og du byg-
ger nettverk, til og med over 
landegrensene, og bedre kan 
det knapt bli, har jeg inntrykk 
av.

Nordmenn er kanskje litt 
trege på dette området. Det er i 
hvert fall slik at norske stipen-
diater og postdoktorer forsker 
for lite i utlandet i forhold til 
det en kan ønske seg. Jeg har 
nylig erfart hovedgrunnen til at 
det er slik. Vi er gamle, gjerne i 
30-åra, og det er da nordmenn 
får unger i dag. I tillegg har vi 
ofte stelt oss slik at vi har part-
nere som har sin egen karriere 
å tenke på. Det kan, gud forby, 
være slik at din partner har en 
jobb som er minst like viktig 
som din egen. Hvordan kan en 
ta hensyn til dette og i tillegg 
gjennomføre forskningsopphold i utlandet? Det er 
opplagt at det ikke alltid er mulig.

Det var en fryd å planlegge utenlandsopphold da 
jeg søkte om finansiering til mitt postdoktorsti-
pend. Jeg gledet meg allerede til et idyllisk opphold 
i Nederland, ledsaget av min velvillige familie. Men 
opplegget strandet dessverre etter hvert av prak-
tiske grunner. Som en ad hoc løsning dro jeg i ste-
det alene til Finland for en kortere periode. 
Familien kunne ikke bli med på dette, for det var 
ingen tilbud til dem på feltstasjonen jeg skulle 
arbeide. Utover det en trengte for å forske og opp-
rettholde livet, fantes kun sauna og finsk tv, og det 
var ikke nok til å lokke dem ut i skogen. Vi skjønte 
det ville bli tøft, især på hjemmebane med to unger 
i barnehage og mor i full jobb, men tre måneder 
kunne vel ikke være umulig?

Finland innfridde. Min erfaring er at finner er 

effektive og enkle å samarbeide med, og det er strå-
lende egenskaper når en skal ha noe gjort. Nord-
menn og finner har dessuten mye til felles kulturelt 

og i væremåte. Langrenn, hopp, 
helgefyll, melankoli, et spesielt 
forhold til svensker − det er mye 
som forener oss, og det er synd 
vi ikke har mer med hverandre 
å gjøre. I mitt tilfelle kunne fin-
nene også tilby fasiliteter og 
kompetanse som ikke finnes i 
Norge. Vi oppnådde på toppen 
av det hele spennende resulta-
ter om dyrs indre liv. I sum 
betyr dette at jeg fikk svært mye 
ut av oppholdet. Faglig, altså, 
for på hjemmefronten gikk 
familien på snørra.

Jeg dro i januar i fjor og 
hadde knapt kommet frem før 
min ene sønn fikk lungebeten-
nelse. Min andre sønn fikk der-
etter krupp som ble avløst av 
ørebetennelse, først på det ene, 
så på det andre øret. Siden kom 
forkjølelse og omgangssyke. De 

var nok friske innimellom også, men det har jeg 
nesten glemt.

Noen må ta seg av barna når de er syke, og der 
satt jeg, midt i Finland. I 40 minusgrader. Med ti 
timers reisetid hjem, hvis alt klaffet, og et eksperi-
ment gående jeg ikke kunne være borte fra i mer 
enn noen få dager om det skulle gjennomføres. Det 
var en periode som krevde mer sisu og forsakelse 
av alle enn jeg hadde forestilt meg.

Før avreise hadde jeg ordnet med webkameraer 
slik at jeg kunne se ungene hoste via Skype, og de 
kunne se pappa sitte på kontoret. Det ga et godt bilde 
av min utilstrekkelighet. Men den største kostnaden 
ved mitt forskningsopphold i Finland ble betalt av 
min kjæreste, som måtte styre hele den hjemlige 
skuta alene. En fullrigger i ruskevær. Det var godt å 
mønstre på igjen da våren kom! Jeg drar aldri mer 
på landlov alene. Neste gang drar vi sammen.

Bo Terning Hansen, 
 postdoktor ved Biologisk 

institutt, Senter for økologisk 
og evolusjonær syntese, 

 Universitetet i Oslo.

«det kan, gud forby, være slik at din partner har en 
jobb som er minst like viktig som din egen»

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt 
om akademia. de faste gjestene er Karin Gun-
dersen, Kolbjørn Hagen, Bo terning Hansen 
og Gunnar Sivertsen. 

men også at slike strategiske mid-
ler binder opp en stor del av øvrige 
budsjettmidler. Dette som følge av 
underfinansiering eller andre bin-
dinger, jevnfør stipendiatfinan-
sieringen. Veien fra en balansert 
rammefinansiering til en kon-
traktsfinansiering/detaljstyring vil 
være kort, og det er kanskje Stjer-
nøs mål. Om Stjernø også har tatt 
med i betraktning at Finansdepar-
tementet med langt større tyngde 
kan argumentere for kutt i såkalte 
frie/strategiske budsjettmidler enn 
kutt i aktivitetsbaserte rammebe-
vilgninger og resultattildelinger er 
jeg usikker på. Men så er tilfelle, 
og hvileskjærene kan komme tett i 
åra framover.

Det kan selvsagt argumenteres 
med at finansieringssystemet bør 
bygges ut med en strategisk under-
visningsbevilgning. Denne må i så 
fall fases inn med friske midler og 
ikke gjennom kutt.

Til slutt en undring: Stjernø-ut-
valget påpeker (side 124) at det er 
behov for en vekst på 36 000 nye 
studieplasser fram til 2015 som 
direkte følge av økte ungdomskull 
og ytterligere 44 000 studieplasser 
knyttet til økt studietilbøyelighet, 
totalt et økt ressursbehov på 8 mil-
liarder kr årlig. Dette litt bort-
gjemte avsnittet finner en ikke 
spor av verken i vurderingen av 
finansieringssystemet eller i omta-
len av de budsjettmessige konse-
kvenser. Men 300-400 mill kr i 
årlige strukturtiltak i en 4-5 års 
periode finner en plass til. I stedet 
for å drøfte hvordan kunnskaps-
Norge skal møte den store vekstut-
fordringen både knyttet til 
utdanning og forskning samtidig 
med et pågående generasjons-
skifte, fokuserer Stjernø på struk-
turtiltak, akademiske fagmiljøer 
som vokser fram ved høgskoler og 
omkamp om styring og ledelse for 
å nevne noe. Det er nesten så en 
lurer på om innstillingen er skre-
vet for å lette Finansdepartemen-
tets arbeid med høringsuttalelsen. 
En Stjernø i boka til Finansdepar-
tementet kan nok høstes, men 
hvem hadde trodd at Stjernø noen 
gang ville løpe Finansdepartemen-
tets ærend! For kunnskaps-Norge 
får en håpe at perspektivet løftes, 
kanskje så høyt at Soria Moria 
skues i horisonten.

Av Tor A. Aagedal, 
universitetsdirektør, 

Universitetet i Agder

FINaNSIERINGSSySTEM: Kritik-
ken mot Stjernø-utvalget har i stor 
grad vært fokusert på forslagene til 
tvangssammenslåinger og virk-
somhetsnedleggelser. 

Ettersom disse forslagene ikke 
synes å ha bærekraft utover utval-
gets egen modellverden, er tiden 
kommet til å se kritisk på andre 
deler av utvalgets analyser og for-
slag. Det er mye en kunne gripe 
fatt i, men for min del vil jeg gjerne 
komme med noen kommentarer 
til utvalgets forslag til endringer i 
finansieringssystemet.

Uten å gå i detalj i det finansie-
ringssystemet som ble innført som 
del av Kvalitetsreformen må det sies 
å ha vært en suksess på utdannings-
siden ved at samlet studie poeng-
produksjon, studie    poeng          pro d uk-
sjonen per student og kandidattallet 
har økt betydelig. Til tross for at 
Stortinget har redusert antall 60- 
studiepoengsenheter finansiert i 
basisbevilgningen med netto ca 
3750 i perioden 2003 til 2006, er 
antall faktisk produserte 60-studie-
poengsenheter i sektoren økt med 
netto ca 6150 i samme periode. 
(Kilde: KDs tekniske dokumenta-

sjon til St.prp. nr 1 og DBH). Staten 
har altså redusert basisbevilgnin-
gen med ca 225 mill kr (3750 à kr 
60.000) og økt resultatbevilgnin-
gen med ca 246 mill kr (6150 à kr 
40.000) som gir netto økning på 21 
mill kr.

Legger vi til grunn at det bak 
hver 60-studiepoengsenhet er 1,4 
studieplass, betyr det at Stortinget 
i det gamle finansieringssystemet 
måtte ha lagt inn 8610 nye studie-
plasser i statsbudsjettet for å få 
fram den samme produksjonsøk-
ningen som faktisk har vært i peri-
oden. Totalbevilgningen for disse 
8610 studieplassene ville vært ca 
861 mill kr. Forskjellen mellom 
nytt og gammelt finansieringssys-
tem blir altså hele 840 mill kr, til 
fordel for det nye finansieringssys-
temet, slik en kunne forvente at 
Finansdepartementet hadde kon-
kludert.

For staten og samfunnet burde 
derfor det nye finansieringssyste-
met være en glimrende ordning 
som bør fortsette. Paradokset er at 
det departementet som forvalter 
statens pengesekk, Finansdeparte-
mentet, ser på ordningen som et 

stort problem. Selv om ordningen 
representerer mindre enn en tidels 
promille «sugerør» i statskassen, 
bør ordningen etter Finansdepar-
tementets syn lukkes slik at depar-
tementet får en bedre og mer 
direkte styring med bevilgningen 
til UH-sektoren. Og da blir ikke 
fokus vekst.

I budsjettkampen mellom Fi   -
nans     departementet og fagdeparte-
mentene blir selvfølgelig statsråder 
som er innstilt på «hvileskjær» 
eller aksepterer at frie fondsmidler 
blir øremerket under merkelappen 
«strategiske» raskt identifisert. Og 
resultatet kjenner vi. 

Det hersker neppe noe tvil om 
at også utvalgsinnstillinger som 
foreslår endringer i finansierings-
ordninger blir studert særlig nøye i 
Finansdepartementet. Departe-

mentet blir neppe misfornøyd med 
Stjernø-utvalget. Ikke bare forslår 
utvalget reduksjon i den mislikte 
resultatbaserte undervisningskom-
ponenten, det foreslås også kutt i 
basisbevilgningen. Dette for å finan-
siere en ny såkalt strategisk under-
visningsbevilgning som ifølge 
Stjernø kan benyttes til etablering 

av nye tilbud, stimulering av sam-
arbeid mv. Gode formål, men pro-
blemet er at pengene allerede er 
disponert av sektoren. Hvis Stjernø 
ikke har funnet en oppskrift på at 
samme penger kan brukes to gan-
ger, så innebærer dette at sektoren 
må kutte betydelig aktivitet for å 
frigjøre strategiske midler som KD 
etter beste evne forsøker å refor-
dele til nye formål. Risikoen er 
ikke bare at slik refordeling blir et 
strategisk/politisk spill i seg selv, 

Finansdepartementets Stjernøgutt

STJERNø-INNSTILLINGEN: Ikke 
uventet foreslår Stjernø-utvalget at 
høyere utdanning i Nord-Norge 
organiserer seg under en felles 
paraply, Universitetet i Nord-Norge 
(UiNN).

Tiden er moden for at hele den 
høyere utdanning i nord starter en 
god prosess, slik de har gjort det i 
Tromsø og den prosessen som nå 
foregår i Sverige, hvor sterke kref-
ter ønsker å redusere antall univer-
sitet fra fjorten til fem store 
universitet. Sverige har dobbelt så 
mange innbyggere som Norge, så 
hvorfor skulle ikke vi i Norge 
kunne følge Stjernø-rapportens 
anbefalinger om åtte store univer-
sitet i det fremtidige Norge.

Dette betyr ikke at høgskolene i 
nord skal legges inn under nåvæ-
rende Universitet i Tromsø (UiT), 
men at høgskolene og nåværende 
fakulteter ved UiT blir selvstendige 

fakultet under paraplyen UiNN. 
UiNN vil bestå av mange fakul-

tet, som igjen består av de gamle 
høgskolene og fakultetene ved 
nåværende UiT. Hvert fakultet til-
byr en brei praktisk 3-årig bachelor-
utdanning. Noen av fakultetene 
skal også kunne tilby en toårig teo-
retisk (spesialisert) masterutdan-
ning. I det fremtidige UiNN må vi 
alle, små og mellomstore, både ta 
og gi som like kvinner og menn.

Grunnforskningen bør legges 
til nåværende UiT, mens det meste 
av spesialiseringen legges til de 
andre fakultetene i landsdelen.

Fakultetene må få en selvsten-
dig faglig ledelse som har ansvaret 
for sitt spesielle fagområde og som 
samtidig bør fungere som et lokalt 
fyrtårn og være med på å synlig-
gjøre de muligheter som finnes i 
lokalsamfunnet og regionen. 

Fakultetene bør også få tildelt 

andre sentrale samfunnsroller for 
utvikling og fremming av nærings-
livet i lokalsamfunnet.

Fakultetene må være sterkt orien-
tert mot produksjon (studiepoeng og 
forskningsresultat) og begrense for-
valtningsressursene til et mini-
mum. Organiseringsformen må 
være det beste fra en aktiv og 
desentralisert organiseringsstruk-
tur. 

Høgskolen i Narvik bør bli et 
teknologisk fakultet med undervis-
nings- og FoU-ansvar og med stu-
dietilbud også i Alta, Tromsø og 
Bodø. Høgskolen tilbyr i dag stu-
dier både i Alta og i Bodø.

Det vil bli lettere å rekruttere 
dyktige lærere/forskere og studen-
ter til UiNN enn å rekruttere til en 
eller annen liten bortgjemt høg-
skole på et eller annet nes, fjord-
bukt eller holme i nord. 

Dersom vi ikke klarer å samar-

beide, men lar oss styre etter splitt 
og hersk-prinsippet, er jeg redd for 
at de store utenfor landsdelen vil 
overta mer og mer av de store res-
surser vi har i nord. Vi har kompe-
tanse og ressurser i nord til å klare 
oss selv, men kanskje mangler vi 
evnen til samarbeid? Det siste er 
viktig, dersom våre gode og edle 
krefter går i alle retninger, blir det 
ikke fremdrift.

Er ukunnskap og/eller redsel 
for å miste makt og posisjoner en 
skjult agenda for dem som ikke 
liker Stjernø-rapporten? Rappor-
ten er tross alt utarbeidet av en 
meget dyktig ekspertgruppe.

Kanskje er det noen som fort-
satt ikke skjønner barnelærdom-
men i matematikk: 2>1.

Av Erling Reinslett, 
førsteamanuensis, 

Høgskolen i Narvik

Universitetet i Nord-Norge

Veien fra en balansert rammefinan-
siering til en kontraktsfinansiering/
detaljstyring vil være kort, og det er 
kanskje Stjernøs mål.
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serte begrepet statsfeminisme. Det 
forfektet ideen om et samfunn der 
likestilling kunne oppnås gjennom 
et samspill mellom kvinnebevegel-
sen og staten. Perspektivet var sys-
temoverskridende, og snudde mye 
av den internasjonale kjønnsfor-
skingens etablerte maktforståelse 
på hodet. Til da hadde mange opp-
fattet kvinnekampen som mobili-
sering i opposisjon til systemets 
reproduksjon av patriarkalsk makt. 
Med statsfeminismen kunne deri-
mot «et kvinnevennlig samfunn» 
oppnås gjennom en allianse mel-
lom kvinner og staten. Men begre-
pet er blitt kritisert for bare å være 
relevant for små og rike velferds-
stater som det skandinaviske sosi-
aldemokratiet. Kan den samme 
alliansen mellom grasrot og stater 
skapes i et globalt landskap preget 
av akutte utfordringer i krigs- og 
konfliktsituasjoner?  

Boken gir ikke et klart svar på 
dette, men et fruktbart sted å starte 
er der Cathrine Holst diskuterer 
begrepet rettferdighet. «Når vi 
snakker om et fredelig samfunn, 
mener vi også et rettferdig sam-
funn», skriver hun. Og det er da 
jeg tenker på Jonas Gahr Støres 
bidrag i boken, som signaliserer en 
vilje til politisk handlig – og kon-
krete endringer: «Vi er nødt til å 
innse at kjønnsrettferdighet er 
unntaket heller enn regelen», skri-
ver han. 

Hvis fred er målet, og fred er 

rettferdighet, har vi all grunn til å 
lese denne boken, og tro på den. 
Det er en viktig bok, kanskje den 
viktigste i vår tid – hvis viktighet 
skal regnes i menneskeliv.

Av Ragnhild Fjellro

aFP, no må eg le

Magnus E. Marsdal
AFP på en-to-tre. Argumenter og 
fakta om avtalefesta pensjon
Forlaget Manifest, 2008
71 sider
Veil. pris: 99,–

I løpet av 2008 
skal den største 
pensjonsre-
forma på 40 år 
behandlast i 
Stortinget. For-
laget Manifest 
har eit klassisk 
venstreorietert 

mål med denne pamfletten, nem-
leg å påverka pensjonsreforma til 
beste for arbeidarar i tunge yrke.

Magnus Marsdal argumenterer 
ivrig for at ordninga med avtale-
festa pensjon må vidareførast slik 
den er no. Pamfletten er på 71 
korte sider, og er bygd rundt Mars-
dal sitt besøk ved Aker Verdal, der 
han snakka med platearbeidar Ber-

til Rysgård (56) som vil gå av når 
han er 62 år. Ved hjelp av dette 
«menneskelege ansiktet» viser 
Marsdal kor betryggande det er å 
ha den noverande AFP-ordninga i 
ryggen.

Marsdal har også intervjua ei 
rekkje fagforeiningsfolk som for-
klarer kva politiske posisjonerin-
gar som må gjerast for å hindra at 
AFP blir svekt i pensjonsreforma. I 
sum er pamfletten til dels svært 
teknisk, og det er vanskeleg å enga-
sjera seg utan å ha spesiell inter-
esse for pensjonsvilkår.

Ein pamflett er ein sårbar sjan-
ger, for den vender seg alltid til ei 
avgrensa målgruppe i ein kort peri-
ode i samtida. Marsdal sitt argu-
ment er så aktuelt at det blir utdatert 
innan eit år, og då meiner eg verke-
leg utdatert, slik at berre fagforei-
ningshistorikarar nokosinne vil lesa 
pamfletten igjen.
Marsdal fremjar interessene til 
fysisk utslitne industriarbeidarar, 
og krev at dei må få fulle pensjons-
rettar ved fylte 62 år gjennom AFP, 
fordi dei elles kan enda opp som 
langtidssjukmeldte eller uføre-
trygda. 

Dette er jo eit legitimt fokus, 
men det kjennest som Marsdal har 
eit unødvendig avgrensa perspek-
tiv på kva gruppe som er mest 
utsett i pensjonsreforma. Han har 
ikkje intervjua for eksempel del-
tidsarbeidarar, folk som går på 
midlertidige kontraktar, eller folk 

som ikkje byrjar å jobba før etter ei 
lang utdanning. Men desse vert jo 
langt dårlegare beskytta enn ein 
industriarbeidar som byrja rett 
etter grunnskulen. Slik sett verkar 
Marsdal sitt brennande engasje-
ment for industriarbeidaren litt 
ekskluderande.

Med andre ord er boka mest 
interessant for slitne arbeidarar, 
deira fagforeiningar og dei som 
skal skriva høyringsuttaler under 
stortingsbehandlinga. Eigentleg 
burde Manifest dela ut denne pam-
f letten gratis på verkstader og 
industrigolv, slik at f lest mogeleg 
arbeidarar blei kjent med argu-
menta for å kunne påverka politi-
karane direkte.

Pamfletten er ganske uinteres-
sant for folk i andre yrke. Akademi-
karar som har lege ved uni versitetet 
heile sitt liv bør strengt tatt fort-
setja å jobba etter at dei har passert 
formell pensjoneringsalder. Ikkje 
berre er dei i stand til det reint hel-
semessig, dei får høgare pensjon jo 
lengre dei står i jobben, og bidreg 
også til å fylla behovet for arbeids-
kraft i tenestesektoren. Dessutan 
er visdom i stor grad eit produkt av 
at tida har gått lenge, og i akade-
mia så vel som industrien er vis-
dom ein av samfunnets største 
verdiar.

Av Lars Nyre

Publiseringsstrategane
Boka fell i kvalitet dess meir forfattarane nærmar seg det substansielle 
spørsmålet: Korleis skrive godt?

Kvifor publisere vitskapleg fun-
derte artiklar? For det første skal 
det innebere eit bidrag i form av ny 
teoretisk eller empirisk kunnskap. 
For det andre inneber det kritisk 
vurdering frå fagfellar og andre. 
Ein tredje grunn kan vere at det er 
ein marknad for publikasjonar, det 
lønner seg for forskingsorganisa-
sjonar, oppdragsgjevarar og den 
einskilde forskaren.

Korleis publisere vitskaplege 
artiklar? Det er temaet for denne 
boka. Forfattarane grunngjev 
utgjevinga – i ein situasjon der 
«det finnes mange, kanskje for 
mange, bøker som beskriver hvor-
dan man skal skrive og publisere 
vitenskaplige bidrag» − på føl-
gjande vis:

«Vi fokuserer på to emner som 
de f leste bøker ikke dekker, nem-
lig publiseringsstrategi og det å 
skrive godt.»

Den første og største delen av 
boka  tek opp spørsmålet om publi-
seringsstrategi: Korleis du skal 
overleve i det akademiske evalue-
ringssystemet. Korleis gjere dei 
kriteria som er framtredande der 
til element i din eigen publise-
ringsstrategi, når du vel tema, 
journalar og samarbeidspartnarar.
Døma som blir nytta er ofte frå 
forfattarane sitt eige fagfelt, mar-
knadsføring, og frå tilgrensande 
fagfelt. Intensjonen deira er like-
vel at sjølve tenkinga om publise-
ringsstrategi skal ha meir allmenn 
interesse: Dette er ei handbok i å 
tenke publiseringsstrategisk. Ho 
gjer eksplisitt den strategien 
mange av oss vil kjenne igjen hos 
internasjonalt orienterte, ambisi-
øse forskarar. Slik sett synleggjer 
ho også fråværet av tilsvarande 
medvitne strategiar blant andre 
forskarar og forskarmiljø, t.d. 
manglande medvit om «impact» 
faktor.

Den andre delen av boka 
omhandlar skriveprosessen. Eitt 
av kapitla er på engelsk − som 
kanskje er det som kvalifiserer til 
å kalle boka ei handbok i publise-
ring på engelsk? Mykje av denne 
teksten er tydelegvis basert på ei 
bok av Strunk og White: The Ele-
ments of Style. Kapitlet rommar 

konkrete reglar for å skrive godt, 
som det å nytte eit aktivt språk og 
å fjerne unødige ord. Eit kapittel 
er i heilskap vigd til tilråding om 
andre handbøker; ordbøker, bøker 
om skrivestil og om skriving av 
akademiske artiklar. Det siste 

kapitlet omhandlar korleis ein 
skal presentere forskingsresultata 
sine på akademiske konferansar 
og seminar, med fire gylne reglar: 
«Snakk direkte til tilhørerne. 
Snakk klart og tydelig. Bruk enkle 
slides og aldri spesielle effekter. 
Hold tidsskjemaet».

Dette er ei bok til rett tid, skriven 
i ein fase av norsk forskingspolitikk 
der internasjonale publikasjonar får 
større vekt. Det er truleg ein 
markn ad for boka, men så er ho 
også skriven av to professorar i 
marknadsføring. Den første 
delen, om publiseringsstrategi, 
har ein viss interesse både som 
handbok og som innsikt i den 
type publiseringsstrategi som dei 
noverande strukturendringane i 
forskinga fremjar. Den andre 
delen rommar relevante kule-
punkt som kan være nyttige å ha 
med seg og tenkje på, både for 
den nyutdanna forskaren og for 

han som har drive på ei stund. 
Ein finn også råd om bøker til 
vidare lesing om emnet.

Men det er vanskeleg å skrive 
godt. Og det er endå vanskelegare 
å skrive godt om å skrive godt. 
Det vert illustrert i denne boka. 
Eit døme: «Publisering av artikler 
kan sammenliknes med å sykle. 
Det er viktig å trå litt hele tiden så 
sykkelen ikke stopper opp». Det 
er også vanskeleg å seie noko kort-
fatta og allment om innfløkte 
spørsmål utan å verte banal. 
Døme: Spørsmålet om «hvordan 
forhindre inkonsistens mellom 
begreper og operasjonalisering?» 
vert kommentert over eit par 
sider. Det startar slik: «Ofte lover 
modellen som blir presentert, 
mer enn den holder empirisk. 
Grunnen til dette er at operasjo-
naliseringene kan være svake. 
Det kan skyldes at man bare ope-
rasjonaliserer deler av det som 
teoretisk sett er et «begrep».

Som lesaren kanskje har 
skjønt, meiner eg denne boka fell 
i kvalitet dess meir forfattarane 
nærmar seg det substansielle 
spørsmålet: Korleis skrive godt? 
Slik minner veikskapen ved 
denne boka oss om at publisering 
har f leire sider enn dei som ned-
feller seg som synberre resultat i 
årsmeldingar og på CV-ar: Det 
som hindrar mange i å publisere, 
er at det inneber å gjere seg kri-
tikkverdig i tydinga å stille seg 
ansvarleg for ein tekst. Denne 
teksten vil oftast ha noko uferdig 
ved seg. Samstundes har ein 
skriftleg publikasjon også noko 
ugjenkalleleg over seg, teksten er 
definitiv på ein annan måte enn 
talen. Dette ugjenkalleleg ufer-
dige ved ein tekst, og dette at det 
står (minst) ein forfattar bak, bør 
truleg påkalle vennlegheit når vi 
påpeikar det kritikkverdige i ein 
tekst. Denne vennlegheita overfor 
forfattarane blir likevel sett på 
prøve når teksten påkallar vår 
interesse fordi den seier den skal 
utseie noko originalt, mens resul-
tatet er banalt. 

Av Oddgeir Osland

Ken Friedman og Arne 
Nygaard
Forskningsstrategi og
publisering. En håndbok i publi-
sering på engelsk. 
Cappelen Akademisk Forlag, 
2008
198 sider 
Veil. pris: 349,–

BØKEr

Alfred Oftedal Telhaug
Norsk skole i kulturkonservativt 
perspektiv
− formidling og polemikk 
Abstrakt forlag, 2008
180 sider
Veil. pris: 245,– 

Forfatteren har i 40 år deltatt i 
den norske samtalen om skole og 
oppdragelse, og har skrevet f lere 
titalls bøker om norsk og interna-
sjonal skoleutvikling. Her har 
han samlet noen av de beste arti-
klene og kronikkene. Telhaug har 
vært lærer og universitetspeda-
gog, og har lenge arbeidet ved 
Pedagogisk institutt ved NTNU.

Dag Michalsen
Romerrettsideologi
Pax forlag, 2008
454 sider
Veil. pris: 398,–
 
Anglo-amerikansk rett og rettste-
ori øker i betydning. Det har gjort 
engelsk rettsvitenskaps nyere his-
torie mer aktuell. Boka undersø-
ker hvordan sentrale engelske og 
norske rettsforskere på 1800-tal-
let stod for oppfatninger som 
koblet romersk og samtidens rett, 
såkalt romerrettsideologi. Michal-
sen er professor i rettshistorie ved 
Det Juridiske fakultet, Universite-
tet i Oslo.

Anne Hege Simonsen og
Elisabeth Eide
Verden skapes hjemmefra. 
Pressedekningen av den 
ikke-vestlige verden 1902–2002
Unipub, 2008
300 sider
Veil. pris: 298,–

I hvilken grad er pressen en arena 
for å forstå «oss» og «de andre»? 
Boka ser på norske avisers dek-
ning av minoriteter gjennom 
hundre år. Eide er forsker på SAI/
Culcom ved Universitetet i Oslo. 
Simonsen er førstelektor ved 
Avdeling for journalistikk, biblio-
tek- og informasjonsfag ved Høg-
skolen i Oslo.

Morten Helbæk og 
Sjur Westgaard
Statistikk − kort og godt
Universitetsforlaget, 2008
140 sider
Veil. pris: 199,–

Lærebok i statistikk på bachelor-
nivå med beskrivende statistikk, 
sannsynlighetsregning, estime-
ring og hypotesetesting, lineær 
regresjon og ikke-parametriske 
metoder. Helbæk er førsteamanu-
ensis ved Økonomi og adminis-
trasjon ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag. Westgaard er før-
steamanuensis ved Investering, 
finansiering og økonomistyring 
ved NTNU og HIST/TØH.

Kort fortalt

Menn kriger, 
kvinner dør
Hege Skjeie, Inger Skjelsbæk og 
Torunn L. Tryggestad (red.)
Kjønn, krig og konf likt. Til Helga 
Hernes’ 70-årsdag
Pax forlag, 2008
352 sider
Veil. pris: 338,–

Det er menn 
som bærer uni-
formen, men i 
vår tids kriger 
er det f lest kvin-
ner som dør. 
Det er imidler-
tid ikke nytt at 

kvinner dør i krig, de er bare blitt 
f lere. Og forskere, politikere og 
diplomater med Helga Hernes i 
spissen har dokumentert og plas-
sert de enorme, kjønnsspesifikke 
lidelsene på agendaen. Arbeidet 
opprettholdes i denne artikkelsam-
lingen. 

Ett av bokens grunnleggende 
premisser er at moderne krig ikke 
utkjempes mellom stater, men 
mellom etniske minoriteter, eller 
som borgerkriger. Slik fragmente-
res også kamparenaene. Den 
moderne krigens slagmark er ikke 
et sted, men en tilstand. Den er 
barn som blir alvorlig skadet av tid-
lig å utsettes for vold. Den er ned-
lagte skoler og sykehus, og 
infrastruktur som ikke fungerer. 
Den er manglende matrasjoner og 
«tvangsbefruktning» av kvinner 
med «feil» etnisitet. Den er å gjøre 
barn og kvinner til salgsvarer, og 
det internasjonale samfunnets 
utilstrekkelige evne til å se på disse 
overgrepene som brudd på men-
neskerettighetene. Den er, ikke 
minst, de langsiktige konsekven-
sene av overgrep mot sivile. Det er 
disse overgrepene det moderne 
krigsoffer dør av, direkte og indi-
rekte. 

Bokens redaktører leverer et 
rikt tilfang av perspektiver på 
dagens kjønnede krigsofre – både 
kvinner og menn. Den består av 
bidrag fra sentrale forskere og poli-
tikere, som hver på sin måte mak-
ter å beskrive situasjonen for et 
stort antall kvinner gjennom tall, 
empiri og analyse. Og det er blant 
annet her det blir en artikkelsam-
ling som virkelig er jubilanten ver-
dig, og som gjør så mye av det 
Hernes har arbeidet med relevant 
og framtidsrettet. 

Det var Hernes som i 1987 lan-
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Helse- og omsorgsdepartementet søker 
supplering av vitenskapelige eksperter til 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

Formålet med Vitenskapskomiteen for mattrygghet er å sikre uavhengige 
vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet, og komiteen er således en viktig 
aktør i arbeidet med helsemessig trygg mat. VKM utfører uavhengige 
risikovurderinger for Mattilsynet på hele tilsynets ansvarsområde og 
miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer for Direktoratet for 
naturforvaltning. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er organisert med en hovedkomité, ni 
faggrupper og et sekretariat. Komiteen er dermed organisert over noenlunde 
samme lest som EUs vitenskapskomité (EFSA,) men i mindre format. Ny komité, 
med 86 medlemmer, ble utnevnt av Helse- og omsorgsministeren 01.04.07 med tre 
års virketid. Etter et halvt års virke har det vist seg å være behov for supplerende 
kompetanse som nevnt nedenfor. For mer informasjon om VKM, se www.vkm.no.

Det søkes etter medlemmer til følgende faggrupper:  

Faggruppen for plantevernmidler 

Gruppen trenger å styrke sin kompetanse innenfor områdene: 

 Humantoksikologi  

 Reproduksjon 

 Forbrukereksponering  

Faggruppen for genmodifiserte organismer 

Gruppen trenger å styrke sin kompetanse innenfor områdene: 

 generell økologi 

 allergologi/immunologi 

 jordøkologi 

 entomologi 

 næringsmiddeltoksikologi, økotoksikologi, 

 ernæringsbiologi, fisk og terrestriske dyr 

 helserisikovurdering av genmodifiserte planter/dyr/mikroorganismer og 
næringsmidler 

 miljørisikovurdering av genmodifiserte planter/dyr/mikroorganismer 

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Gruppen trenger å styrke sin kompetanse innenfor området: 

 fiskevelferd 

Det er ønskelig at søkere fyller flere av kompetansebehovene som er nevnt. 
Personer med kompetanse innen probabilistiske metoder og statistikk oppfordres til 
å søke.

Medlemmene som oppnevnes bør være villige til å delta i ad hoc grupper i regi av 
andre faggrupper, i de tilfeller hvor det er behov for medlemmets spesielle 
kompetanse.

Kvalifikasjonskrav:  

Søkere må ha utdannelse innen relevant fagområde på dr. gradsnivå. 
Medlemmene utnevnes på personlig basis for perioden fram til 1. april 2010 med 
mulighet for reoppnevning. Søkere bør ha erfaring fra risikovurdering eller i å gi 
vitenskapelige råd i et tverrfaglig miljø og gjerne ha internasjonal erfaring. 

Komitémedlemmer lønnes ikke, men reiseutgifter og godtgjørelse for møter og 
møteforberedelse vil bli dekket.  

Komiteens medlemmer deltar i kraft av egen vitenskapelig kompetanse, ikke som 
representanter for den institusjon de arbeider ved. Det skal være åpenhet om 
medlemmenes fagbakgrunn. Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder.  

Interesserte søkere bes sende søknadsskjema (se VKMs nettsider), CV og 
publikasjonsliste til:  

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 

innen 25. mars 2008. 

Nærmere opplysninger ved: 

direktør for Vitenskapskomiteens sekretariat Kirstin Færden, tlf 21 62 28 03  

eller avdelingsdirektør Sissel Lyberg Beckmann, Folkehelseavdelingen, Helse- og 
omsorgsdepartementet, tlf 22 24 87 12. 

Høgskolen i Lillehammer tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, helse- og sosialfag, reiselivsfag, økonomi- og 
administrative fag og samfunns- og kulturfag.  Høgskolen holder til i moderne lokaler, har ca 4000 studenter (700 deltid) og 
280 ansatte. Høgskolene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland samarbeider om å utvikle universitetskompetanse.

Mer informasjon, søknadsskjema mv. på www.hil.no - ledige stillinger

Høgskolen i Lillehammer

DOKTORGRADSSTIPENDIATER
2 stipendiatstillinger ved Avdeling for samfunnsvitenskap og doktorgradsprogrammet ”Barns og unges 
kompetanseutvikling:

1 stipendiatstilling ved Avdeling for samfunnsvitenskap og doktorgradsprogrammet ”Innovasjon i næringsliv og of-
fentlig forvaltning”

1 stipendiatstilling ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap og doktorgradsprogrammet ”Visuell kommunikas-
jon” rettet med norsk filmhistorie

1 stipendiatstilling ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 
innen kulturprosjektledelse
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I:
Innspill til statsbudsjettet
Forskerforbundet går inn for å øke 
bevilgningene til universitetene og 
høyskolene med 600 mill kroner til 
opprettelse av 1000 nye faste stil-
linger. Dette er nødvendig for å 
opprettholde forskningsinnsatsen 
ved institusjonene og sikre forsk n-
ingsbasert undervisning, skriver 
forbundet i sitt innspill til Regje-
ringens forslag til statsbudsjett for 
2009. 

Realnedgangen i basisbevilg-
ningen til universiteter og høgsko-
ler ble videreført og forsterket i 
2008. Det vil nå bli enda vanskeli-
gere å realisere målsettingen om å 
øke forskningsinnsatsen til 3% av 
BNP innen 2010. Forskerforbundet 
krever derfor at Regjeringen viser 
evne til handling og foretar et nød-
vendig løft i bevilgningene til 
forsk ning og høyere utdanning i 
budsjettet for 2009 slik at målene i 
Soria Moria-erklæringen kan nås. 
Les hele budsjettinnspillet på 
www.forskerforbundet.no.

II:
Ber om innspill til  

Stjernø-høring 
Forskerforbundet har bedt lokalla-
gene i universitets- og høyskole-
sektoren om skriftlige innspill til 
forbundets høringsuttalelse om 
Stjernø-utvalgets innstilling. Fris-
ten for innspill er satt til 14. mars.

Forskerforbundet er nå inne i 
en omfattende besøksrunde ved 
universiteter og høyskoler for å 
delta i debatten om Stjernø-utval-
gets innstilling (NOU 2008:3 «Sett 
under ett«) og for å få tilbakemel-
dinger om innstillingen.

Forskerforbundets landsråd dis-
kuterte utvalgets innstilling på sitt 
møte 11.–12. februar. Hovedstyret 
skal behandle saken første gang på 
sitt møte 6. mars. Det endelige ved-
taket om Forskerforbundets syn på 
NOU-en vil skje på hovedstyrets 
møte 17. april. Deretter vil hørings-
uttalelsen fra forbundet bli over-
sendt til Kunnskapsdepartementet 
innen høringsfristens utløp 1. mai 
2008.

III:
Går mot avklaring om 

øremerking
Kunnskapsdepartementet ber 
komiteen Kvinner i forskning 
utrede modeller som kan sikre 

kvinner ansettelse i vitenskapelige 
stillinger på mannsdominerte fag. 
Til høsten regner departementet 
med å kunngjøre hvilke tiltak insti-
tusjonene kan ta i bruk.

Øremerking av vitenskapelige 
stillinger for kvinner ble avskaffet i 
2003 da EFTA-domstolen fastslo at 
ordningen var i strid med EØS-av-
talen. I fjor gikk Norsk Studentu-
nion ut og ba om en ny vurdering 
av tiltaket, som følge av at EU-re-
gelverket på dette området er 
endret siden 2003. Samtidig er det 

kommet fram at f lere EU-land 
benytter rekrutteringstiltak for 
kvinnelige forskere som innbærer 
ulike former for øremerking. For-
slaget fra NSU har fått støtte av 
bl.a. universitetsrektorene og For-
skerforbundet. Les mer om saken 
på nettsiden http://kvinnerifors-
kning.no.

IV:
Unio krever kompensasjon 

Foreløpige tall fra Teknisk bereg-
ningsutvalg for inntektsoppgjø-

rene viser at industrien stikker fra 
lønnsmessig. – Nå må offentlig 
sektor ha kompensasjon for etter-
slepet, slår Unio-leder Anders Fol-
kestad fast. 

Det tekniske beregningsutval-
get for inntektsoppgjørene (TBU) 
har anslått den gjennomsnittlige 
årslønnsveksten fra 2006 til 2007 
for alle grupper under ett til 5,4 
prosent. For ansatte i staten og i 
kommunene er årslønnsveksten 
hhv. 5 prosent og 4,5 prosent.

V:
Rapport fra AFP-utvalget

Regjeringens AFP-utvalg har lagt 
fram sin rapport om utforming av 
framtidas AFP-ordning for privat 
sektor. Utvalgets oppgave har vært 
å foreslå hvordan dagens tre AFP-
ordninger i privat sektor kan til-
passes at alderspensjon fra 
folketrygden skal kunne utbetales 
fra fylte 62 år. – AFP-rapporten pre-
senterer mange illustrasjoner og 
regnestykker, men gir ikke AFP-fa-
siten, sier Unio-leder Anders Fol-
kestad. 

VI:
Stortingsmelding om 

lærerutdanning 
Regjeringen har besluttet av den 
vil legge fram en stortingsmelding 
om lærerrollen og lærerutdannin-
gen rundt årsskiftet 2008–2009.

– Fra f lere hold pekes det på at 
lærerutdanningen har klare svak-
heter. Dette tar vi alvorlig, og det er 
nødvendig med en egen stortings-
melding om temaet selv om dette 
vil være den tredje gjennomgan-
gen av utdanningen på ti år, sier 
forsknings- og høyere utdannings-
minister Tora Aasland.

VII:
Åpent møte om 

lønnspolitikk ved UiO
18. april arrangerer fagforeningene 
ved UiO et debattmøte om lønns-
politikken ved UiO, med represen-
tanter fra hovedorganisasjonene og 
universitetsledelsen. 

– Hvem skal tjene mye, og hvor 
store lønnsforskjeller kan vi leve 
med? Skal universitetet konkur-
rere på lønn? Dersom vi ikke skal 
konkurrere på lønn, hva må i så 
fall til for å gjøre arbeidsmiljøet så 
forlokkende at vi lykkes i å rekrut-
tere og beholde de beste forskerne? 
Har professoryrket tapt sin presti-
sje? Dette er viktige temaer som vil 

INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

KUrStIlBUd
Forskerforbundet arrangerer følgende sentrale kurs i mars/april:
27.–28.03.08: Strategisamling for museumssektoren (i samarbeid med 
FMK) 

01.–02.04.08: Styring og ledelse i UH-sektoren/Stjernø-utvalget •	
08.–10.04.08: Varsling •	
16.04.08: Praktisk lokallagsarbeid •	

Program og påmeldingsinformasjon på www.forskerforbundet.no/
kurs.

FradraG FOr KONtINGENt
Medlemmer som har betalt kontingent til Forskerforbundet via giro får 
om kort tid tilsendt en bekreftelse på innbetalt beløp i 2007. Opplysnin-
ger om innbetalt beløp er også sendt skattedirektoratet, og skal komme 
med på den ferdigutfylte selvangivelsen som den enkelte får tilsendt. 
Det er bare nødvendig å legge ved bekreftelsen fra Forskerforbundet 
dersom det er feil i det forhåndsutfylte beløpet. Medlemmer som 
 betaler kontingent via lønnstrekk, får dette automatisk utfylt på lønns- 
og trekkoppgaven fra arbeidsgiver. Det er også arbeidsgiver som sender 
disse dataene til ligningsmyndighetene. Maksimalt fradragsberettiget 
beløp for 2007 er 2 700 kr. For inntektsåret 2008 øker beløpet til  
3 150 kr.

FaKTa oM FoRSKERFoRBUNdET

Forskerforbundet har 16 000 medlemmer, og er 
landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ans-
atte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. 

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning, høyere utdan-
ning og kulturminnevern som innehar en vitenskapelig, administra-
tiv eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr 
også studentmedlemskap. 

Forskerforbundet er tilsluttet Unio – hovedorganisasjonen for 
universitets- og høyskoleutdannede.
• Forskerforbundet arbeider for å styrke norsk forskning og høyere 

utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.
• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids-

stedet og sentralt.
• Du får bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer for 

medlemmer og tillitsvalgte, samt åpne konferanser om aktuelle 
tema.

• Du får tilbud om gunstige forsikringer og banktjenester.
• Du får tidsskriftet Forskerforum 10 ganger per år. 

Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
telefon 21 02 34 00 – E-post post@forskerforbundet.no
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En krevende vår
Forskerforbundet står foran en periode med utfordrende og krevende opp-
gaver, og for meg som fungerende generalsekretær og nestleder i Unio 
Stat blir det en ekstra utfordrende tid.

Våren er en tid for lønnsforhandlinger i alle sektorer, og for Forskerfor-
bundet blir spesielt oppgjøret i staten spen-
nende. Det er uro blant mange ansatte i staten, 
og faren for konflikt er stor.

For Forskerforbundet blir det viktig å få en 
ramme som er så stor at den gir rom for både 
prosentvise tillegg på tabellen, justeringsfor-
handlinger og lokale forhandlinger. Vi trenger 
en stor avsetning til justeringsforhandlinger 
for å få til nødvendige endringer i lønnsplasse-
ring for sentrale stillingsgrupper i vår sektor. 
Vi trenger en betydelig lokal pott for å kunne 
gjennomføre de lokale forhandlingene på en 
tilfredsstillende måte og for å kunne honorere 
innsats og kvalitet i utført arbeid.

Rekrutteringssituasjonen innen forskning 
og høyere utdanning er vanskelig, i mange fag svært vanskelig, og lønn er 
sammen med gode arbeidsvilkår et viktig middel for å rekruttere og beholde 
dyktige ansatte. I april vil Kunnskapsdepartementet legge frem en stortings-
melding om rekruttering. Forhåpentligvis inneholder den nyttig argumenta-
sjon til bruk i lønnsoppgjøret!

En kompliserende faktor i oppgjøret både for privat og statlig sektor er 
utformingen av en fremtidig AFP-ordning. I privat sektor blir AFP en del 
av oppgjøret, i statlig sektor er dette mer usikkert. Tjenestepensjonsord-
ningen i statlig sektor blir behandlet først til høsten etter at lønnsoppgjø-
ret er ferdig, og det er derfor vanskelig å tenke seg at AFP kan 
ferdigbehandles før tjenestepensjonen er på plass. Dermed kan sluttbe-
handlingen av AFP først finne sted som del av oppgjøret i 2009.

Debatten innen forskning og høyere utdanning vil bli preget av innstil-
lingen fra Stjernø-utvalget som omhandler strukturen i høyere utdan-
ning. Forskerforbundets første reaksjon uttrykte sterk skepsis til utvalgets 
forslag om tvangssammenslåing av de høyere utdanningsinstitusjonene 
til større enheter. Innstillingen kan føre til betydelige omstruktureringer i 
sektoren som kan få store konsekvenser for medlemmene. Vi legger derfor 
vekt på å få belyst forslagene i innstillingen best mulig, og har lagt opp til 
en grundig høringsrunde blant medlemmene før Hovedstyret vil avgi sin 
endelige uttalelse. I høringsrunden vil vi avholde åpne medlemsmøter på 
de f leste høyere utdanningsinstitusjonene, hvor vi vil lytte til medlemme-
nes syn. Vi har i tillegg bedt om skriftige innspill til innstillingen.

Det er åpenbart at det som skjer denne våren kan få store konsekvenser 
for oss alle sammen, i lang tid fremover. Sekretariatet vil arbeide hardt og 
målrettet for at disse sakene avgjøres til medlemmenes fordel. 

Stjernø med nisse på lasset
Vi kan ikke se at noen av de tiltak 
som Stjernø-utvalget presenterer 
løser de grunnleggende proble-
mene våre høyere forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner strir 
med. Endringsforslagene vil neppe 
ha den tiltenkte effekt på kvalitet 
eller produktivitet så lenge proble-
mene sektoren sliter med, ikke er 
løst. Stjernø har fått en meget bry-
som nisse med på lasset. Bare Tora 
Aasland kan komme ham til unn-
setning gjennom realisering av 
regjeringens ambisjoner på feltet 
forskning og høyere utdanning.

Innlegg av Bjarne Hodne 
i Bergens Tidende 25.01.08

Enige om målene – uenige om 
midlene
Fagforeningene er enige i mange 
av Stjernø-utvalgets anbefalinger. 
Men de steiler når det gjelder store 
strukturendringer. 

– Vi er enige om mye, men vi 
skiller lag når det gjelder virkemid-
ler til å oppnå det, sier Monica 
Martinussen fra Forskerforbundet. 

Tromsøf laket 05.02.08

Lønnspolitikk ute av kontroll
– Valgte lederverv er blitt den 
eneste veien til høy lønn ved UiO, 
hevder hovedtillitsvalgt i Forsker-
forbundet Live Rasmussen. Hun 
beskriver lønnspolitikken ved UiO 
som ute av kontroll.

Rasmussen peker på at konkur-
ransen om kvalifisert arbeidskraft 
er blitt tøffere. – Universitetsledel-
sen snakker stadig om at UiO har 
ett vedlikeholdsetterslep på byg-
ningsmassen på fire milliarder. 
Hvorfor er ikke ledelsen opptatt av 
hva som må til for at vi skal komme 
opp på et konkurransedyktig nivå 
lønnsmessig? spør hun.

 Uniforum 14.02.08

FoRSKERFoRBUNdETS hoVEdSTyRE:
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
ragnhild Elster, Høgskolen i telemark (nestleder)
randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo
Svein Kristiansen, NtNU 
Sigurd rysstad, UmB
merethe J. Sollund, Nordlandsforskning
Kåre-Olav Stensløkken, Ullevål universitetssykehus
Karen-lise S. Knudsen, Universitetet i agder (1. vara)
Kristin dæhli, NtNU (2. vara)
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen (3. vara)

SEKRETaRIaTET:
Generalsekretær Kari Kjenndalen
Kommunikasjonsrådgiver arvid Ellingsen
Informasjonsrådgiver Unn rognmo
Organisasjonssekretær turid Cordtsen 
Sekretær Kristine Brox
Sekretær Gerd Sandvik
assisterende generalsekretær Sigrid lem
rådgiver thomas Sandvik (vikar) 
Forhandlingssjef Frank O. anthun
Seksjonsleder Eirik rikardsen
Juridisk rådgiver Birgitte Olafsen
Seksjonsleder/advokat ann turid Opstad
Juridisk rådgiver Brita alsos 
Juridisk rådgiver Hildur N. Nilssen
Juridisk rådgiver mariann Helen Olsen
Fungerende organisasjonssjef Elisabeth tindeland
Kontorsjef aina Nilsen
Kasserer marit Brendengen 
rådgiver Ellen Karoline dahl (vikar)
Sekretær Hans askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær lena Holum
Sekretær Inger marie Højfeldt
Sekretær linda Pettersson

 Aktuelle presseklipp:

Unikt unisont
Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalgets innstilling) 
har så langt fått maksimal oppmerksomhet og minimal tilslutning. Det er 
ikke ofte en NOU møtes med slik samstemt motstand. Først gikk samtlige 
universitetsrektorer ut mot innstillingens forslag. Så fulgte deres kolleger 
på de vitenskapelige høyskolene etter og gav uttrykk for samme grunnleg-

gende skepsis. Stemningen på høyskolene kan 
karakteriseres som delvis avventende og delvis 
avvisende, naturlig nok avhengig av universi-
tetsambisjoner, geografisk plassering i forhold 
til aktuelle fusjonspartnere og studenttilgang 
pr. i dag. Debatten for øvrig i mediene har ikke 
i særlig grad vært preget av positive holdnin-
ger til et grundig arbeid på 243 sider. Heller 
ikke medlemmer i Stortingets KUF-komité 
har vist noen stor begeistring for utvalgets 
konklusjoner, selv om nyanser kan spores.

Forskerforbundet har lagt opp til en bred 
høringsprosess internt. Landsrådet har drøftet 
innstillingen 11.–12.02, 15 møter med lokallag 

rundt om i landet skal avholdes fram til midten av mars og lokallagene 
inviteres videre til å spille inn sine synspunkter til hovedstyret, som på to 
styremøter skal diskutere seg fram til innholdet i den høringsuttalelsen 
som skal sendes Kunnskapsdepartementet før fristens utløp 1. mai i år.

Sett under ett har en god analyse av nå-situasjonen i sektoren. Det er 
mye som bør og må rettes opp – mange skjevheter har vi til overmål kjent 
til før utvalgets innstilling forelå. Noen nye momenter til debatten om sta-
tus har utvalget likevel tilført. Det er de tiltak Stjernø-utvalget legger fram 
som løsninger på de grunnleggende problemene sektoren strir med som 

har vakt motstand, ikke utvalgets påpeking av problemområder. 
Forskerforbundet har så langt gitt uttrykk for nødvendigheten av frivil-

lighet i institusjonssamarbeidet, økt faglig gevinst av eventuelle nye orga-
nisasjonsløsninger, friske midler til kompetanseoppbygging og 
om struktureringstiltak, stillingstrygghet og de ansattes medvirkning i de 
prosesser som eventuelt settes i gang når alle instanser er hørt og statsråd 
og departement har avgjort hva som skal gjøres videre med NOU 2008:3.

Da Tora Aasland tiltrådte som minister, la hun opp til en dialoglinje 
med sektoren. Hun reiste mye rundt for å la seg informere. Den kunnska-
pen hun da fikk kommer helt sikkert til nytte når hun etter 1. mai skal 
vurdere brukbarheten av Stjernø-utvalgets forslag sett opp mot synspunk-
tene i den lange rekken av høringsuttalelser som vil komme. Uansett hva 
som skjer med utvalgets forslag, er Sett under ett et viktig innspill i disku-
sjonen om situasjonen i sektoren. Forslag til bedringer må komme. Fin-
ner statsråden løsningene i NOU 2008:3? Mange andre har ikke gjort det. 
Vil hun lytte til dem?

Lønn og rekruttering
Dansk FORSKERforum (www.forskeren.dk) refererer en holdningsunder-
søkelse blant Dansk Magisterforenings medlemmer slik: «Medlemmerne 
afviser endelig den gamle myte, at universitetslærere er så meget ‘con amore’ 
med deres job, at det bærer lønnen i sig selv.» 68 prosent er uenige i utsag-

net «Som universitetslærer har jeg så store 
frihedsgrader, at det kompenserer for, at jeg får 
en relativt lavere løn end sammenlignelige aka-
demikere».

Det er liten grunn til å tro at norske for-
skere i offentlig sektor ser annerledes på det. I 
praksis brukes ikke lønn som et personalpoli-
tisk virkemiddel for vitenskapelig personale. 
Målet må alltid være å rekruttere og beholde 
de beste, men det er ikke slik virkeligheten er. 
Hvis toppkvalifiserte professorer vurderer å 
forlate universitetet når de får bedre tilbud ute, 
står arbeidsgiver sjelden klar med f lere lønns-
trinn for å beholde ekspertisen. Nei, under 
henvisning til instituttets bunnskrapte øko-

nomi er det bare å beklage, men det er ingenting å tilby. Men hva vil det 
koste å erstatte den kompetansen som går tapt dersom en fremragende 
forsker slutter på grunn av for dårlige lønnsbetingelser? Vi mister i dag 
mange av de beste talentene fordi vilkårene som tilbys er for dårlige. Topp-
lønnen må heves for at unge forskertalenter, også før de blir stipendiater, i 
det hele tatt skal ref lektere over å velge vår sektor som sin karrierevei. 
Instituttledere bekrefter at det er vanskelig å rekruttere internasjonalt til 
faste forskerstillinger, fordi anerkjente utenlandske universiteter har et 
helt annet lønnsnivå.

Lønn brukes altså sjelden som virkemiddel for å rekruttere eller beholde 
vitenskapelig kompetanse.

De reduserte basisbevilgingene medfører også at det ikke tilsettes i 
ledige professorater, eller at topp kvalifiserte seniorer som går av erstattes 
med midlertidig ansatte. De kortsiktige budsjettene styrer alt. I insti-
tuttsektoren kjemper forskerne en daglig kamp for å tjene inn sin egen 
lønn. Det er ikke sikkert frihetsfølelsen oppleves overveldende her. I ekspe-
rimentelle fag ved universitetene betaler arbeidsgiver lønna, men forskerne 
må selv skaffe eksterne midler for i det hele tatt å ha noe å forske for.

Det kommende lønnsoppgjøret er en sak mellom partene i arbeidslivet. 
Men Stortinget kan kjenne sin besøkelsestid til våren og øke bevilgnin-
gene i revidert nasjonalbudsjett, slik at institusjonene får et større hand-
lingsrom. Dette bør de i sin tur blant annet bruke til å skyte inn egne 
midler i de lokale lønnsforhandlingene.

Våre lønnskrav er ikke tatt ut av luften. Stortinget har vedtatt en opp-
trapping av landets forskningsinnsats. Lønnsetterslepet er veldokumen-
tert. Rekrutteringsbehovet kan veldig snart vise seg å bli beretningen om 
en varslet krise.

Av Bjarne Hodne
Leder i  

Forskerforbundet

Av Randi Halveg 
Iversby

Styremedlem i  
Forskerforbundet

Av Sigrid Lem
Fungerende  

generalsekretær 
i Forskerforbundet 

bli tatt opp på debattmøtet, fortel-
ler hovedtillitsvalgt Live Rasmus-
sen i Forskerforbundet. 

VIII:
Elster gjenvalgt som 

nestleder
Hovedstyret har gjenvalgt Ragn-
hild Elster som nestleder i Forsker-
forbundet. Ragnhild Elster er 
høgskolelektor i pedagogikk og 
hovedtillitsvalgt for Forskerforbun-
det ved Høgskolen i Telemark. 

Hovedstyret har også besluttet å 
opprette et utvidet arbeidsutvalg 
bestående av leder Bjarne Hodne, 
nestleder Ragnhild Elster og 
hovedstyremedlem Svein Kristian-
sen. Svein Kristiansen er professor 
og leder i Forskerforbundets lokal-
lag ved NTNU. Han er også en av 
Forskerforbundets representanter i 
Unios forhandlingsutvalg for stat-
lig sektor.

IX:
Lønnsundersøkelse

Forskerforbundet gjennomfører nå 
den årlige spørreundersøkelsen 
om lønnsnivået blant medlem-
mene, og alle yrkesaktive medlem-

mer av Forskerforbundet har fått 
tilsendt elektronisk spørreskjema 
per e-post. Lønnsstatistikken for 
medlemmer i statlig, kommunal 
og privat sektor vil bli publisert i 
Forskerforbundets skriftserie og 
på forbundets nettsider. For å få en 
best mulig statistikk er det viktig 
med en høy svarprosent, og vi 
håper derfor at du tar deg tid til å 
fylle ut spørreskjemaet.

X:
Har du skiftet jobb?  

Bruk Min side!
Husk å melde fra til Forskerforbun-
det sentralt dersom du har skiftet 
arbeidssted, endret stillingsprosent 
eller gått av med pensjon. For å ha 
et oppdatert medlemsregister er vi 
avhengige av å få melding fra med-
lemmene om endringer i arbeids-
forhold. Vi minner også om at 
medlemmene selv har et ansvar for 
å følge med på at kontingent til 
Forskerforbundet blir trukket av 
arbeidsgiver, og ber om at du mel-
der fra til forbundet sentralt der-
som kontingent ikke blir trukket 
eller dersom beløpet som trekkes 
ikke er korrekt. Logg deg inn på 
Min side for å oppdatere dine med-
lemsopplysninger: www.forskerfor-
bundet.no/minside.  
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