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Fondet som 
forvitret
Skal Forskningsfondet brukes til EU-
kontingenter, øremerking og til å redde svake 
forskningsbudsjetter, kan det like godt legges 
ned, mener kritikere i forsknings-Norge. 
Har Forskningsfondet mistet sin betydning?
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4: Fritt fram for universiteter
Alle som vil skal bli universitet, når høgskoler og universiteter slås sammen til landsdelsuniversite-
ter. Det blir trolig anbefalingen fra Stjernø-utvalget, som legger fram sin rapport i januar.

5: Vil skryte av forskningen
– Skal vi øke rekrutteringen, må vi bli f linkere til å formidle de positive sidene ved forskning, mener 
NSU-leder Per Anders Torvik Langerød.

6: Langsom lønnskamp
«Forskerne er som vi vet en tapergruppe», slår tillitsvalgt i Forskerforbundet Sigurd Rysstad fast 
Han mener Forskerforbundet må sørge for et skikkelig lønnsløft.

7: Krafttak for kvinner
Forskerforbundet lanserer ny likestillingsplan. – Vi må ikke komme i en situasjon der man må velge 
mellom å være forsker eller mor, sier forbundsleder Bjarne Hodne.

8: Kjemper for overtidsbetaling
Det er en hard jobb å frakte dyrebar kunst til alle døgnets tider, hevder konservatorer. Likevel define-
rer ikke museene kurertjenesten som arbeid.

9: Presser ut norsk
Stadig f lere studenter velger engelsk som fagspråk. Det norske språket marginaliseres innenfor aka-
demia, mener Språkrådets Sylfest Lomheim.
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32: Kronikk
34: Debatt
35: På spissen
39:  Bøker 
45: Informasjon fra 

 Forskerforbundet

24: Belest befolkning
Historiker Lis Byberg har undersøkt bokkjøp i 
1700-tallets Norge. Bøkene tok for seg blant annet 
samfunnskritikk, regnskapslære og ona ni, og 
kjø perne var alt fra parykkmakere til husmenn.

20: Samtalen
Hun ønsker å være en inspirasjonskilde i forsk-
ningspolitikken. Tora Aasland kunne ikke si nei 
da hun fikk tilbud om jobben som forsk nings- 
og høyere utdanningsminister.

12: Hjelpefondet
Fondet for forskning og nyskaping skulle redde 
norsk forskning, men står nå i fare for å utspille 
sin rolle, hevder kritiske røster. – For Forsk nings   -
rådet har utviklingen blitt dramatisk, sier forsker 
Egil Kallerud.
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Det må være greitt om enkelte institusjoner fri-
villig velger å slå seg sammen, men jeg er ikke 
tilhenger av et system basert på tvangsmessig 
sammenslåing av ulike institusjonstyper, sier 
Grønmo.

Skryt fra Nord-Norge
En samlet regional struktur av høyere utdan-
ningsinstitusjoner er foreløpig mest aktuelt i 
Tromsø, hvor universitetet og høyskolen søker 
om fusjon.

Historiker Steinar Aas ved Universitetet i 
Tromsø (UiT) har tidligere tatt til orde for å 
samle alle høyere utdanningsinstitusjoner i 
Nord-Norge under paraplyen til ett universitet. 
Han mener de geografiske og ressursmessige 
forholdene i landsdelen passer godt med Stjernø-
utvalgets forventede anbefalinger.

– Miljøene er så spredte og avstandene så 
store at det er uaktuelt for deler av befolkningen 
å reise til Tromsø for å ta universitetskurs. Da er 
det greit å fordele ansvaret rundt i regionen. Alta 
har for eksempel ikke mange nok historikere på 
høyskolen til å drive historiefaglige kurs alene, 
så vi kan eventuelt gjøre det sammen med dem, 
forteller Aas.

UiT-historikeren, som er kontorsjef på SV-fa-
kultetet, tilbyr for tida et 20-vekttallskurs i his-
torie i Varanger og har fått forespørsel om mas-
tergradsprogram i Kirkenes.

– Høyskolene har liten utsikt til f lere stillin-
ger, og hadde vi samordnet oss på en ansvarlig 
måte, kunne vi ha bygget opp programmer 
sammen, sier Aas. Han mener det er opplagt at 
dette krever en formell integrasjon av institusjo-
nelle funksjoner.

– Alternativet er å bygge opp nye universite-
ter fra bunnen, noe som skaper en unødvendig 
rivalisering om knappe ressurser, sier Aas.

UiO ikke unntatt
Plasseringen av Universitetet i Oslo (UiO) i 
Stjernø-utvalgets modell går på tvers av uttalte 
ønsker fra institusjonen. UiO, Universitetet for 
miljø- og biovitenskap, Høyskolen i Akershus og 
Høyskolen i Oslo undertegnet nylig en samar-
beidsavtale for styrking og profilering av hoved-
stadsområdet som forsknings- og utdanningsre-
gion. Målet med den såkalte Universitetsallian-
sen OSLO er å komme Stjernø-utvalget i forkjø-
pet.

Flertallet går imidlertid inn for å likebe-
handle UiO med de andre universitetene - selv 
om Høyskolen i Oslo og de andre regionale høy-
skolene på Østlandet blir eget landsdelsuniversi-
tet.

– Vi synes Universitetet i Oslo er stort nok, 
og jeg utelukker ikke at det bør kunne bli min-
dre og fratas noen oppgaver, sier en av kildene i 
Stjernø-utvalget som ikke har anledning til å stå 
fram med navn.

Av Andreas Høy Knudsen

n Unge trenger rett og slett et mer nyansert 
bilde av hva det vil si å være forsker, ifølge Per 
Anders Torvik Langerød, leder for Norsk Stu-
dentunion (NSU).

– Studenter vet for lite om hva forskerhverda-
gen innebærer, og vurderer ikke engang forsker 
som et yrke, sier han.

Langerød holdt innlegget «Frister det å bli 
forsker?» på Forskerforbundets forskningspoli-
tiske seminar i november. 
«Nei», var hans kontante 
svar på spørsmålet.

– Unge har fordommer 
som sier at jobben som forsker 
er hard, ensom, underbetalt, 
usikker og kun for de mest 
ambisiøse, sier Langerød.

Han mener dette bildet 
er langt fra sannheten om 
forskerhverdagen, men at 
fordommene får blomstre 
fordi studentene ikke vet 
mer.

– Universitetene og høy-
skolene må informere aktivt 
for å rekruttere f lere. De 
kan ikke ta for gitt at stu-
dentene søker seg videre.

Hodejegere
Langerød kritiserer utdan-
ningsinstitusjonene for å skille for mye mellom 
undervisning og forskning. Han ønsker seg en 
mer praktisk orientering mot forskning i studie-
tida.

– Det er lite kontakt mellom studenter og vi-
tenskapelig ansatte i Norge. På universitetene 
Harvard og Berkeley i USA holder toppforskere 
forelesninger på begynneremner. Det er en be-
visst strategi for å rekruttere studenter, sier han.

– Forelesere må bruke ny forskning i undervis-
ningen, og engasjere studentene ved å involvere 
dem i forskningsprosjekter allerede på lavere nivå.

– Vi har helt klart et forbedringspotensial når 
det gjelder å formidle det positive ved forskning 
til studentene, sier Ragnhild Lofthus, koordina-
tor og seniorrådgiver for rektoratets stab for fors-
kning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU).

Hun er enig med Langerød i at universitetene 
må bli mer offensive i rekrutteringen.

– Vi har faktisk drøftet det å headhunte stu-
denter. Der vi tidlig ser at noen har evner, må vi 
gi dem mulighet til å utvikle seg videre.

– Er det nok kontakt mellom forskere og stu-
denter til at man ser talentene?

– Nei, ikke alltid. Derfor bør vi tidlig prøve å 

vekke interessen for forskning gjennom å trekke 
studentene på bachelornivå inn i forsknings-
virksomhet og å tilby forskerutdanning før endt 
mastergrad.

For at studentene skal bli værende i forsknin-
gen, må forskningsmiljøene være fremragende 
og kunne tilby konkurransedyktige arbeidsvil-
kår, påpeker Lofthus.

– Og vi må skape arbeidsmiljøer som også 
kvinner trives i, med en 
kultur for samarbeid fram-
for konkurranse, supplerer 
NTNUs prorektor for fors-
kning og nyskaping, As-
trid Lægreid.

Hard hverdag
– Arbeidsforholdene må bli 
bedre før vi kan framstille 
det som attraktivt å være 
forsker. Forskerforbundet 
blir kritisert for å gi en elen-
dighetsbeskrivelse av for-
skerhverdagen, men det 
stemmer jo at det er mye 
arbeid og lav lønn. Jeg tror 
først og fremst en bedring 
av rammebetingelsene er 
nøkkelen til økt rekrutte-
ring, sier kommunikasjons-
rådgiver Arvid Ellingsen i 

Forskerforbundet.
– Selvfølgelig må vi ta behovene på alvor. 

Men når man snakker om bedre vilkår, må man 
også vise til de gode eksemplene på forskning, 
sier Langerød.

Det er Ellingsen enig i.
– Vi kan bli f linkere til å vise hva forskerne 

brenner for, understreker han.
– Men det er vanskelig å nå fram i media med 

et positivt budskap. Vi skulle gjerne satset like 
mye på å formidle begge sider av forskningen, 
men i fagforeningssammenheng er det viktigste 
tross alt å vise at forskningen trenger bedre vilkår.

av ida kvittingen

– Vi klarer i altfor liten grad å for-
midle de positive sidene ved fors-

kningen, sier NSU-leder Per 
Anders Torvik Langerød. 

Stjernø-utvalget foreslår landsdelsuniversiteter:

Alle får bli universitet
Høyskolene vil få fri tilgang til universitetstittelen gjennom en flercampus-modell 
som vil dekke hele Norge, ifølge kilder i Stjernø-utvalget.

Forskerrekruttering

– Forskning frister ikke
Ensidig svartmaling og manglende informasjon frister ikke unge til å satse 
på en forskerkarriere, mener NSU-leder.

n Etter det Forskerforum erfarer, kommer 
Stjernø-utvalget for høyere utdanning til å bruke 
sitt siste møte i desember til å finpusse sin anbe-
faling av en f lercampus-modell for universitets- 
og høyskolesektoren.

Utvalgets rapport, som skal presenteres på 
regjeringens kontaktkonferanse for universite-
ter og høyskoler 22. januar, vil sannsynligvis an-
befale at de statlige høyskolene legges inn under 
desentraliserte universiteter.

Munnkurv
Dette er modellen med såkalte landsdelsuniver-
siteter. Dersom en slik anbefaling følges opp av 
departementet, blir det opp til hvert enkelt styre 
å avgjøre hvilke fag, kompetanser og forsknings-
nivå som blir gjeldende ved hvert enkelt lære-
sted. De nye campusene får uansett bruke uni-
versitetstittelen fritt i denne ordningen.

Forskerforum har snakket med nesten alle 
medlemmene i utvalget, hvorav f lere kan be-
krefte hvilken vei utvalget peker. På det siste 
møtet i november fikk medlemmene av utvalget 
imidlertid beskjed om å trekke alle uttalelser til 
Forskerforum og heretter ikke gi kommentar – 
heller ikke om private oppfatninger i saken.

– Hvorfor har du satt munnkurv på utvalgs-
medlemmene, Stjernø?

– Munnkurv? Det har jeg ikke hørt noe om. 
Utvalget følger vanlig praksis og foretar sin drøf-
ting av ulike løsninger i utvalgsmøtene. Jeg har 
ikke hørt om noe utvalg som gjør det i mediene, 
mener Steinar Stjernø.

Universitetsdrift
Forskerforum gjengir likevel noen av kommen-
tarene, men anonymiserer avsender.

– Universitetsdriften har vært så merkbar at 
jeg mener vi skal kvitte oss med den, sier et av 
medlemmene i Stjernø-utvalget. Personen for-

klarer til Forskerforum at alle universiteter og 
høyskoler nå trolig vil bli del av et universitet.

Utvalget er imidlertid delt i sin oppfatning av 
institusjonsmodell, og minst to i utvalget vil, et-
ter det Forskerforum kjenner til, ta dissens på 
f lercampus-modellen. Steinar Stjernø avviser på 
det sterkeste at utvalgets meninger peker i noen 
bestemt retning før arbeidet er avsluttet.

Universitetene imot
I forkant av Stjernø-utvalgets møte i slutten av 
november rettet rektorene ved de sju universite-
tene en sterk appell til medlemmene om ikke å 
tilråde frislipp av universitetsbetegnelsen. Ifølge 
rektorene vil et frislipp gjøre universitetsbeteg-
nelsen diffus og til dels innholdsløs og skape 
behov for nye kategorier av universiteter. At høy-
skolene underordner seg dagens universiteter, 
er heller ingen god idé, ifølge rektorene.

– Et generelt pålegg om sammenslåinger av 
ulike institusjoner kan få meget uheldige konse-
kvenser, skriver de i sitt brev til Stjernø-utvalget.

Steinar Stjernø har merket seg henvendel-
sene fra universitetsrektorene, men antyder at 
deres henvendelser til utvalget framstår som 
sprikende.

– Vi fikk først et brev fra de tre største univer-
sitetene hvor rektorene ber oss om å oppheve 
kravet til fire doktorgradsprogrammer for å 
oppnå universitetstittel. Senere har vi fått et brev 
fra alle sju universitetsrektorene hvor de ber oss 
om å ikke slippe fri universitetsbetegnelsen. Jeg 
synes det er vanskelig å vite hva slags resonne-
ment de bygger på, for det står ikke i brevet, sier 
Stjernø.

Rektor ved Universitetet i Oslo Geir Ellings-
rud sier det første brevet til Stjernø-utvalget gikk 
ut på at betingelsene for å bli universitet bør gjø-
res strengere enn dagens fire doktorgradspro-
grammer – ikke at kravene bør oppheves og be-
tegnelsen slippes fri.

Motstander av tvang
Universitetsrektorene som Forskerforum har 
snakket med, reagerer med vantro på at Stjernø-
utvalget ser ut til å foreslå landsdelsuniversite-
ter.

– Jeg er skeptisk til at regionale universiteter 
skal etableres uten faglige vurderinger, og jeg 
tror det blir svært vanskelig å inkorporere en vi-
tenskapelig stab ved et universitet med en stab 
som har til hovedoppgave å drive undervisning 
ved høyskolene, sier Ellingsrud.

Rektor Sigmund Grønmo ved UiB stiller seg 
helt avvisende til Stjernø-utvalgets f lercampus-
modell, som han tror vil få uoverskuelige nega-
tive konsekvenser.

– Hvis det er slik at samtlige høyskoler skal 
tilknyttes universiteter, har det lite å si hva som 
skjer med selve universitetsbetegnelsen.

Problemene oppstår når miljøer av vidt for-
skjellig type skal slås sammen.

– Ved en kunstig organisasjon av sammen-
slåtte institusjoner får vi ikke til den individuelle 
utviklingen av miljøene. Praktiseringen av ar-
beidstidsfordeling mellom forskning, veiledning 
og undervisning er helt forskjellig, og det finnes 
ikke noen forutsetning ved høyskolene for inte-
grasjon med universitetenes praksis, sier Grønmo. 
Han tror også det blir vanskeligere å profilere uni-
versitetene utad i samfunnet og internasjonalt 
dersom de slås sammen med høyskolene.

– Jeg er tilhenger av et frivillig basert samar-
beid mellom selvstendige institusjoner innenfor 
et nettverk, hvor vi kan systematisere arbeidsde-
lingen mellom institusjonene og slik oppnå de 
positive resultatene Stjernø-utvalget er ute etter. 

Stjernø-utvalget 
• Stjernø-utvalget for høyere utdanning 

skal innen utløpet av 2007 gi anbefalin-
ger om den videre utviklingen av univer-
sitets- og høyskolesektoren i Norge i et 
tidsperspektiv på 10-20 år.

• Steinar Stjernø har tidligere skissert tre 
mulige universitetsmodeller: Nettverk 
mellom universitet og høyskoler, sam-
menslåing av mindre høyskoler, samt 
sammenslåing av universitet og høy-
skoler.

Steinar Stjernø mener 
universitetsrektorene framstår 

som sprikende. Han har 
gitt medlemmene i utvalget 

munnkurv.
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Forskningspolitisk 
seminar
• Arrangeres hvert år i regi av Forskerfor-

bundet
• Samler aktører innenfor høyere utdan-

ning og forskning
• Tema for årets seminar: «Rekruttering 

– hvordan gjøre sektoren mer attraktiv?»
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plassane i sektoren vert attraktive. Vi treng ei 
kvalitetsreform i sektoren, og betre løns- og ar-
beidsvilkår er truleg eitt av dei viktigaste tiltaka 
styresmaktene kan ta i bruk for å sikre høgare 
kvalitet i undervisning og forsking på lang sikt. 

– Professorlønene hastar mest
– Akademikerne meiner Forskerforbundet gjen-
nom Unio-tilknytinga og samarbeidet med LO 
og YS har lagt seg på ein lågtlønprofil. Er du 
samd i dette?

– Eg trur ikkje samarbeidet med Unio skapar 
store problem. Forskerforbundet er i høgste grad 
for lønsdifferensiering.

 – Men Forskerforbundet bør prioritere pro-
fessorane på ein heilt annan måte enn i dag?

 – Lønsnivået for professorane hastar truleg 
mest. Det er paradoksalt at professorane, som er 
nøkkelmedarbeidarar på institusjonane, ikkje er 
betre løna. Dersom det skal vere attraktivt å 
verte vitskapleg tilsett, må ein sjå at toppstillin-
gane har gode vilkår. Vi må gjere dette fyrst – så 
kan ein rekruttere, seier Rysstad, som trekkjer 
fram desse lokale røynslene:

– UMB kan strekkje seg langt for å behalde 
postdoktorar som framleis er mobile. Men dei som 
har arbeidd i 20 år og har hus og familie, treng ein 
som regel ikkje gje lønsauke for å behalde. 

 – Meiner du at heving av professorlønene 
skal skje lokalt? Må institusjonane i så fall få 
større overføringar til slikt bruk?

 – Eg ser for meg ein kombinasjon av sentrale 
justeringar og øyremerkte pakker til lokalt bruk. 
Det er nok lettare å få gjennomslag for lokale 
pakker enn store, sentrale løft, men båe delar er 
nok nødvendig, seier Rysstad.

Og dermed har Forskerforbundet fått eit inn-
spel. 

I 2008 er det klart for hovudoppgjer. Forsker-
forbundet finslipar for tida den lønspolitiske 
strategien fram mot oppgjeret.

Av Kjetil A. Brottveit

n  Før tente ein professor 
det same som ein distrikts-
lækjar. No tener professo-
ren halvparten av det ein 
fastlækjar gjer.

Sigurd Rysstad siterer 
talen Gudmund Hernes ny-
leg heldt på Forskingspoli-
tisk seminar i Forskerfor-
bundet. Og tolkinga er slik:

– I denne utviklinga ligg 
det klåre signal til ungdom 
om kor attraktiv, eller 
snarare lite attraktiv, sekto-
ren er, seier Rysstad.

Skattelista i Ås
Han har vore hovudtil-
litsvald for Forskerforbun-
det i ti år, ved Landbruks-
høgskulen og, frå 2005, 
Universitetet for miljø- og 
biovitskap (UMB). Han gjer  
det klart at han i dette inter-
vjuet talar nettopp som til-
litsvald, som ein mann i fel-
ten. Men han er òg styre-
medlem i Forskerforbundet 
sentralt. Då styremedlem-
mene nyleg vart spurde om 
å kome med innspel til 
utforming av lønspolitisk strategi framover, 
skreiv han eit tresiders dokument. Der bruker 
han skattelista frå Ås kommune som illustra-
sjon og symptom. Rysstad har lagt merke til at 
ingen av dei 100 med høgast skattbar inntekt er 
UMB-tilsette: «Jeg framsetter som hypotese at 
skattelista over de 100 med høyest skattbar inn-
tekt i Ås for 30 år siden var dominert av NLH-
ansatte.»

 – Forskerforbundet meiner eit «betydeleg 
lønnsløft» må til. Burde dette ha vorte konkreti-
sert?

 – Det bør det nok, men eg har ingen tal å 
kome med no. Det som bør skje umiddelbart er ei 
heving av lønsnivået opp på nivået til andre stats-
tilsette med tilsvarande lang utdanning og ansi-
ennitet. Deretter kan ein nærme seg privat sek-
tor, seier Rysstad. Han viser til ei undersøking 
samfunnsforskarane Marianne Røed og Pål Sc-
høne publiserte i 2005 (sjå ramme). 

Tapargruppe
«Forskerne er som vi vet en tapergruppe», slår 
Rysstad fast i dokumentet. Han tek utgangs-
punkt i at statleg tilsette forskarar ligg langt bak 
langtidsutdanna i privat sektor i løn. Men dei 

ligg òg bak andre langtids-
utdanna i offentleg sektor.

– Vi kjem til og med dår-
leg ut i ei samanlikning 
med skuleverket. Gjennom-
snittsalderen for fast tilset-
ting i universitets- og høgs-
kulesektoren er 43 år, seier 
Rysstad og viser til Nifu 
Step.

– Dei f leste nytilsette 
førsteamanuensar vert plas-
serte i eitt av dei lågaste 
innplasseringsalternativa 
og tener om lag det same 
som den garanterte min-
steløna for lektorar utan til-
leggsutdanning, men med 
tilsvarande ansiennitet – 
16år. Lektorar med tilleggs-
utdanning har ei garantert 
minsteløn på 440 000.

Ei årsak til stoda, mei-
ner Rysstad, ligg i at forska-
rane har ein svak forhand-
lingsposisjon. Medan sivil-
økonomane har nytte av 
marknaden og lækjarane 
av forhandlingsmakta si, 
held forskarane seg stabilt 
på arbeidsplassen. Kompe-

tansen har vorte sektorspesifikk, til og med ar-
beidsplass-spesifikk, ytrar Rysstad i notatet. 

 – Få forskarar har alternative forskingsar-
beidsplassar innanfor pendleavstand. Dei vert i 
stor grad verande på arbeidsplassen uansett vil-
kår, seier Rysstad, som meiner dette er konse-
kvensen: 

 – Lokale arbeidsgjevarar legg sjeldan noko 
meir i potten enn dei får sentralt. Det er ikkje 
naudsynt. Det er eit problem i lønspolitikken at 
dei enkelte institusjonane ikkje har ei stor inter-
esse av å gjere noko for å gjere seg meir attraktive.

Tilbod og etterspørsel
Rysstad legg gjennomgåande vekt på mar-
knadsmekanismane som avgjerande for løns-
danninga. I innspelet hevdar han òg: «Vi har 
relativt svak forhandlingsstyrke pga et til enhver 
tid relativt stort tilbud av doktorgradskandida-
ter.»

 – Meiner du at talet på doktorgradskandida-
tar må ned?

 – Eg meiner at sektoren, både institusjonar 
og Forskerforbundet, er for kvantitetsorienterte. 
Få talar om kvalitet, til dømes i rekrutteringa. Vi 
må kunne rekruttere dei beste, eller iallfall blant 

dei beste. Men det er ikkje tilfeldig, eller på 
grunn av sommel, at mange stipendiatstillingar 
vert ståande ledige. Det er på grunn av at det er 
vanskeleg å rekruttere gode nok kandidatar på 
ein del fagområde, seier Rysstad.

På Landsrådet til Forskerforbundet i oktober 
heldt forskingsleiar Torbjørn Hægeland ved Sta-
tistisk sentralbyrå eit innlegg om løn som re-
krutteringsmiddel. Han trekte fram grunnar til 
at forskarane har ein vanskeleg lønskamp – 
blant anna at jo større sektoren vert, jo dyrare 
vert det med lønsauke.

 – Dersom den aukande storleiken på sekto-
ren er eit problem i lønskampen, korleis skal ein 
imøtegå dette?

 – Institusjonane står fritt til å tilpasse verk-
semda til eit høgare lønsnivå. Vi vert færre, men 
betre betalte, sektoren vert meir attraktiv for dei 
med størst forskingstalent.

– Dette er mildt sagt ikkje ukontroversielt?
– Det er ikkje lett for Forskerforbundet å ha 

ein slik hovudbodskap. Forskerforbundet 
ynskjer seg naturleg nok f lest mogeleg medlem-
mer. Eg seier ikkje at ei slik løysing er optimal, 
men ein må leggje større vekt på løns- og ar-
beidsvilkår til sektorens beste. 

 – Meiner du at Forskerforbundet går inn for 
f leire stipendiatar berre for å kunne rekruttere 
f leire medlemmer?

– Nei då. Det er sjølvsagt rett at sektoren treng 
f leire rekruttar. Mitt poeng er at hovudoppgåva 
til Forskerforbundet er å syte for at løns- og ar-
beidsvilkåra i sektoren vert så gode at arbeids-

n  Lat oss fort nemne: 17 
prosent av professorane i 
Noreg er kvinner. Fleire 
kvinner enn menn studerer, 
men jo høgare opp i stil-
lingsgradene ein kjem, jo 
større vert mannsovervekta. 
No har Forskerforbundet 
vedteke ein handlingsplan 
for likestilling.

Vaktbikkje
– Likestillingssaka går ikkje 
inn i ei prioriteringsrekke-
følgje, men er grunnleg-
gjande for akademia. Like-
stilling går inn i samanhen-
gen rekruttering og kompe-
tanseoppbygging, seier 
Bjarne Hodne til Forskerfo-
rum.

 – Det finst mange like-
stillingsplanar frå før, blant 
anna hjå institusjonane. Det 
ser likevel ut til å vere nød-
vendig med ei påminning. Forskerforbundet 
skal vere ei vaktbikkje andsynes institusjonane, 
og dette er ein handlingsplan, ikkje ei ynskje-
liste, seier Hodne.

– Tilrettelegging for omsorgsoppgåver
Planen inneheld like fullt mange delmål og 
framlegg til tiltak (sjå ramme). Blant desse er til-
rettelegging for å kombinere forskarlivet med 
omsorgsoppgåver.

– Vi må ikkje kome i ein situasjon der ein må 
velje mellom å vere forskar og mor, men finne 
ein tredje veg. Då spelar barnehageplassar ei 
stor rolle. Vidare bør arbeidstida kunne tilrette-
leggast betre, til dømes ved kurs under ein dok-
torgrad. Det er viktig at forskarutdanninga er så 
effektiv og kvaliteten så god at gjennomstrøy-
mingstida går ned, slik at perioden for ekstratil-
tak kan gjerast kortast mogeleg. Ei god doktor-
gradsutdanning er òg eit godt likestillingstiltak.

Kvinner hoppar av
Morgenbladet trykte nyleg ein artikkel av biolo-
gen Irene Lindblad, som no arbeider som uni-
versitetsbibliotekar. Ho skreiv om grunnane til 
at mange kvinner hoppar av forskarkarrieren. 
Ho trekte fram at forskarlivet er vanskeleg å 
kombinere med barnepass og «et og annet kake-
lotteri».

 – Eg ser at det er gode grunnar til å gå over i 
ein meir tilrettelagt, betre løna og meir føresei-

eleg arbeidssituasjon. At så 
mange kvinner sluttar er 
òg eit argument for eit 
høgare lønsnivå i sektoren, 
seier Hodne.

 – Lindblad trekkjer 
fram at Forskerforbundet 
ikkje har arbeidstid som ei 
kampsak. Ligg det ikkje 
ein viktig nøkkel her?

 – Vi kan ikkje nekte 
folk å arbeide utover nor-
mert arbeidstid. Folk tek 
med ein tanke eller ein PC 
heim, og det tilhøyrer dri-
ven som mange i yrket har. 
Men dette må ikkje utnyt-
tast av arbeidsgjevar. Det 
har vore ei kampsak for oss 
i mange år at ein ikkje skal 
tvinge folk til å forske på fri-
tida, ikkje minst etter kvali-
tetsreforma, seier Hodne.

Dermed fekk han under-
streka samanhengen mel-

lom likestilling og arbeidsvilkår nok ein gong. 

Av Kjetil A. Brottveit

Handlingsplan for 
likestilling

Styret i Forskerforbundet har vedteke ein 
handlingsplan for likestilling. Planen skal 
trykkast som ein faldar og vere tilgjenge-
leg på arbeidsplassane. 

Nokre av delmåla:
• Tilsettingsprosedyrar som tek vare på 

kjønnsperspektivet – bla. ved å opp-
mode kvinner til å søkje.

• Ordningar som får fleire kvinner til å 
ta doktorgrad – bla. ved økonomiske 
insentiv og mentorordningar.

• Styrke sjansane for at kvinner får 
professorkompetanse – bla. ved å sikre 
kvinner arbeidsoppgåver som gjev kom-
petanseutvikling.

• Tilsettings- og arbeidsvilkår som legg til 
rette for å kombinere omsorgsoppgåver 
og vitskapleg karriere – bla. ved barne-
hageplass til stipendiatar.

Lønnsutvikling for 
forskere:

Marianne Røed og Pål Schøne publiserte 
i 2005 rapporten «Forskning eller høy 
lønn? Lønnsutviklingen for norske for skere 
1997–2003». (Institutt for samfunnsforsk-
ning). 

Forfattarane fann at statstilsette for-
skarar har sakka akterut i timeløn saman-
likna med arbeidstakarar med same kom-
petansenivå (utdanning, yrkesrøynsle og 
ansiennitet) i både privat sektor og øvrig 
offentleg sektor: «Den gjennomsnittlige 
(brutto) lønnsforskjellen mellom ansatte 
i privat sektor, som ikke arbeider med 
forskning og undervisning, og offentlig 
ansatte i ikke-vitenskapelige stillinger lig-
ger rundt 25 prosent. I forhold til statsan-
satte forskere er den tilsvarende forskjel-
len 30 prosent.»

 – Norske forskarar 
«røystar ikkje med 

føtene», seier Sigurd 
Rysstad. Han meiner 
mange forskarar har 

kompetanse knytt til ein 
spesiell arbeidsplass, 

og dermed kan 
arbeidsgjevarane kome 
unna med lågare løner.

Lønsstrategien til Forskerforbundet: 

– Vinn slaga – tapar krigen
Små framsteg er ikkje nok. Forskarane treng eit kraftig lønshopp, meiner 
hovudtillitsvald Sigurd Rysstad ved UMB.

Forskerforbundet med ny likestillingsplan:

Plan, ikkje pynt
 – Likestillingssaka er ingen garnityr. Vi arbeider for permanens, ikkje for 
enkelttiltak, seier leiar Bjarne Hodne i Forskerforbundet. 

FO
TO

: K
JE

TI
L 

A
. B

R
O

T
T

V
EI

T 

– Likestillingssaka er 
ikkje ein salderingspost, 

men ei sak som har 
forkøyrsrett, seier 

leiar Bjarne Hodne i 
Forskerforbundet.
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Figuren viser relativ lønsutvikling for tilsette 
i universitets- og høgskulesektoren. Lønene 
er indeksert i høve til gjennomsnittsløn for 
mannleg industriarbeidar (sett til 100).
(Kjelde: Forskerforbundet) 
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er villig til å se på problemet.
– Lønnen ved kurertjenesten varierer fra 

gang til gang, men jeg ønsker å få orden på dette, 
sier direktør Karin Hellandsjø.

– Det er viktig at det er likt for alle, og at pro-
sessen bak lønnfastsettelsen er gjennomsiktig.

Henie Onstad kunstsenter har en samar-
beidsavtale med Nasjonalmuseet, og Hellandsjø 
sier hun vil kontakte museet for å utarbeide fel-
les regler.

– Nasjonalt problem
Nordisk konservatorforbund Norge (NKFN) støt-
ter konservatorenes kamp for å få orden på 
arbeidsforholdene. Det trengs en nasjonal opp-
rydding, konstaterer leder Solveig Schytz.

– Det er urimelig at man ikke får betalt som 
arbeidstid når reisen faktisk er selve jobben. Det 
er dessverre en problematikk vi er godt kjent 
med. Jeg vil tro det gjelder langt de f leste kon-
servatorer i landet.

Schytz mener det er viktig å få klarere regler. 
Hun ønsker en diskusjon rundt kurertjenesten, 
og en samordning av de ulike praksisene i lan-
det.

– Hvis museene synes kurerreiser er en vik-
tig del av virksomheten, må de som gjør jobben 
også få betalt for den.

Av Ida Kvittingen

n  Kurerer fra Munch-museet sitter hutrende i 
lasterom på f ly og venter timevis i tollen i frem-
mede land. De bruker helligdager, netter og hele 
døgn i strekk for å passe på at nasjonalskattene 
våre kommer trygt fram til et nytt museum. Til 
tross for dette nekter oppdragsgiver Oslo kom-
mune å anerkjenne kurertjenesten som arbeid. 
Ved å definere oppdraget som reise, slipper 
kommunen å gi overtidsbetaling. For timene 
utenfor ordinær arbeidstid får de ansatte bare 
vanlig timelønn.

– Vi lønnes ikke for den jobben vi faktisk 
gjør. Det virker som om vi bør være takknemlige 
for at vi får lov til å reise i det hele tatt. Det er 
helt respektløst, og det er å nedvurdere oss som 
yrkesgruppe, sier konservator Ida Antonia Tank 
Bronken, som jobber på Munch-museets opp-
trappingsplan. Hun tilføyer:

– Det er aldri noen tvil om at yrkesutøvere 
som utfører andre typer verditransport skal få 
overtidsbetalt.

Tungt ansvar
Det er som oftest konservatorer som gjør kurer-
reiser. De har spesialkompetanse på bevaring av 
kunst, og må under reisen stadig gjøre vurde-
ringer basert på kunnskap og erfaring. Er luft-
fuktigheten for høy? Temperaturen for lav? 
Håndteres kassen riktig?

– Det er paradoksalt at man regner kurertje-
nesten som en vanlig reise, når vi faktisk har på-
lagte arbeidsoppgaver underveis. Jeg kan ikke 
rusle rundt på f lyplassen som om jeg bare hadde 
ansvar for meg selv – jeg må følge kunsten hele 
veien, sier Bronken.

Konservator Gry Landro har reist mye til ut-
landet med Munchs verk. Også hun synes det 
må bli en slutt på å anse reisingen som et privi-
legium.

– Det er ikke akkurat avslappende turer, og 
det er lite lystbetont å ta lange oppdrag når vi 
ikke får forståelse for at dette er arbeid, sier hun.

– Ikke en sak
Munch-museet er direkte underlagt kultur- og 
idrettsetaten i Oslo kommune. Gjennom For-
skerforbundet har konservatorene ved museet 
forsøkt å ta opp lønnsforholdene en rekke gan-
ger, uten at etaten har villet gå i dialog. 
– Jeg opplever ledelsen som lite samarbeidsvil-
lig, sier Bronken.

– Denne saken er ikke aktuell nå, sier direk-
tør Gro Balas i kultur- og idrettsetaten.

– Bystyret har allerede bestemt at disse rei-
sene defineres som tjenestereiser, i likhet med 
andre reiser.

– Men kurerene har pålagte arbeidsoppgaver 
under reisen?

– Nei, det er det ikke meningen at de skal ha.
Balas sier kommunens bestemmelser ligger 

fast, og at det ikke blir aktuelt å diskutere saken 
på ny.

Personalhåndboka til Oslo kommune define-
rer transport av pasienter som arbeid med rett til 
overtidsbetaling. Kurerene ved Munch-museet 
mener frakt av kunst er sammenlignbart, og at 
den derfor bør anerkjennes som arbeid.

– Jeg synes det er en merkelig sammenlig-
ning, sier Balas.

Tidligere fikk kurerene overtidsbetaling. Det 
var først etter et rundskriv i 2005 at det ble slutt 
på praksisen. Ifølge Bronken ble endringen al-
dri drøftet med de tillitsvalgte, slik det er lovpå-
lagt etter Hovedavtalen.

– Jeg har ingen kommentar til interne pro-
sesser i etaten, er direktørens svar.

– Smålig av kommunen
Jurist Lars Petter Eriksen er tidligere rådgiver i 
Forskerforbundet, og jobbet lenge med saken til 
konservatorene ved Munch-museet. Han viser 
til at de f leste andre typer transport – det være 

seg av penger, pasienter eller organer – blir aner-
kjent som arbeid. Politiets Fellesforbund bekref-
ter at det aldri har vært aktuelt å definere politi-
ets fangetransport som noen annet enn arbeid.

– Det kan ikke være noen tvil om at reisen er 
selve arbeidsformålet. Når bildet er på veggen, 
er jobben ferdig, sier Eriksen.

– Det er smålig av kommunen å nekte å be-
tale overtid når det koster dem så lite. Museet får 
allerede betalt for utlån av kunsten, påpeker 
han.

Saken er nå oppe til ny vurdering hos For-
skerforbundet.

– Trenger holdningsendring
Ida Bronken er også tillitsvalgt for Forskerfor-
bundet ved Henie Onstad kunstsenter, og kan 
bekrefte at manglende overtidsbetaling er et 
problem også der. En ringerunde Forskerforum 
har gjort blant museer, peker i retning av at 
synet på kurertjenesten som et gode heller enn 
arbeid er ubredt. Sjefkonservator Knut Orm-
haug ved Bergen Kunstmuseum sier han ikke 
har mottatt klager på manglende overtidsbeta-
ling.

– Jeg tror mange ser det som så attraktivt å 
reise at man ikke engang tenker på å klage, sier 
Ormhaug.

Han tror de ansatte er godt fornøyde.
– Museet er vårt liv. Dette er ikke noen vanlig 

åtte til fire-jobb, hevder Ormhaug.
Det er nettopp slike holdninger Ida Bronken 

vil til livs.
– Når museumssektoren profesjonaliseres og 

det stilles høyere krav til metoder, må også 
gamle holdninger om at det å drive med kunst 
er mer en livsstil enn arbeid vike, mener Bron-
ken.

Mangler regler
Varatillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nasjo-
nalmuseet, Randi Godø, forteller at museet ikke 
har noen konsekvent praksis, men at det er opp 
til hver enkelt avdelingsleder hvordan de lønner 
kurerene.

– Ansatte har reagert på denne inkonse-
kvente praksisen. Noen har bare fått diettpen-
ger, sier Godø.

– Dette har vært et problem, innrømmer sek-
sjonsleder Else-Marit Laskerud ved personal- og 
organisasjonsavdelingen. Hun ønsker å få slutt 
på forskjellsbehandlingen så raskt som mulig.

– Vi har allerede diskutert saken, og håper å 
komme til en enighet med de ansatte, sier Las-
kerud.

Også ledelsen ved Henie Onstad kunstsenter 

Engelskprosenten i hovudfags- og masteroppgå-
ver har auka frå om lag 9 i 1986 til 34 i 2006, 
viser ny undersøking.

 – Undersøkelsen dokumenterer at norsk 
marginaliseres som forskningsspråk og fag-
språk. Det må vurderes å innføre kjøreregler for 
språkbruk i akademia, skriv Sylfest Lomheim, 
direktør i Språkrådet i ei pressemelding.

Temperaturmålar
Forskaren bak undersøkinga meiner masteropp-
gåvene er ein god temperaturmålar på språkbru-
ken innanfor høgare utdanning. 

 – Det er ein heilt spesiell sjanger – master-
oppgåva skal sertifisere kva du har lært. Studen-
tane høyrer og les engelsk, men å skrive er noko 
heilt anna. Då må dei problematisere, drøfte og 
konkludere, noko som krev ein heilt annan 
språkdugleik, seier Vera Schwach til Forskerfo-
rum. Ho er forskar 2 ved Nifu Step, og har gjort 
undersøkinga på oppdrag frå Språkrådet. Nor-
ske, norskspråklege studentar står truleg bak 
store delar av auken (sjå ramme).

Symbolfunksjon
 – I og med at Språkrådet er oppdragsgjevar er 
det eit poeng å finne ut kor ein skal leite. Der-
som det er nordmenn som skriv engelsk, krev 
det eventuelt andre tiltak enn om det hadde vore 
utlendingar, seier Schwach. Då ho presenterte 
funna under Språkdagen 2007 i Oslo, la ho vekt 
på tre «forståingshorisontar» engelskdreiinga 
kan tolkast innanfor: 1. Språk som kommunika-
sjon («vi treng eit sams akademisk språk»), 2. 
Språk og tenkeevne – vektlegging av det kogni-
tive og 3. Symbolverdien til språket – sosialt, kul-
turelt og politisk.

Schwach trur den sistnemnde dimensjonen 
spelar ei stor rolle. 

 – Mange ynskjer nok å ha ein identitet som 
verdsborgar, men vil rasjonelt grunngjeve valet 
med vekt på den fyrste dimensjonen, at vi treng 
eit «lingua academica». Men mastergraden er 
mindre knytt til forsking enn det gamle hovud-
faget. Skiljet skulle vera tydelig no som forskar-
vegen byrjar med doktorutdanninga. Truleg 
kjem åtte av ti til å ta arbeid utanfor forskings-
systemet, seier ho.

Mest engelsk på realfag
Schwach har spesielt skilt ut fem fag ved Univer-
sitetet i Oslo: Informatikk, fysikk, sjukepleievit-
skap, sosial-/samfunnsøkonomi og historie. I 

informatikk og fysikk har engelskprosenten 
auka kraftig, opp til over 60 i 2006 (sjå figur). 

 – Utviklinga i informatikk er mest påfal-
lande. Ein høyrer ofte at nye felt lettare vert en-
gelskdominerte, men dette faget må ha hatt ein 
fullt utvikla norsk fagterminologi i 1986, seier 
Schwach og understrekar:

– Dersom ein kjem under ein viss prosent-
del, vil utviklinga akselerere slik at norsk vert 
marginalisert? Dette er iallfall eit betimeleg 
spørsmål å reise.

Av Kjetil A. Brottveit

Verditransport uten overtidsbetaling:

– Ikke arbeid å frakte kunst
Museumsansatte som frakter kunstskatter verdt millioner av kroner, blir lønnet 
som om de var på vanlig reise.

Norske studentar skriv engelsk:

Stadig fleire leverer master-
oppgåva på engelsk 
 – Marginalisering av norsk som fagspråk, seier Sylfest Lomheim i Språkrådet.
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Konservator Ida Bronken er lei 
av at jobben hun gjør under 

reise ikke defineres som arbeid.

Dette strides de ansatte 
og ledelsen i Oslo 
kommune om:

Oslo kommune lønner kurertjeneste som 
reise etter kapittel 4 A, punkt 3 i Oslo 
kommunes overenskomst med arbeids-
takerorganisasjonene, mens de ansatte 
vil at den skal defineres som arbeid etter 
punkt 2, slik at de får overtidsbetalt.

Punkt 1: «Reisetid utenom ordinær arbeids-
tid godtgjøres med ordinær timelønn.»

Punkt 2: «Arbeidet tid utover ordinær 
arbeidstid regnes som overtid. Dette 
gjelder også nødvendig for- og etterar-
beid som må tas under reisen og som har 
tilknytning til reiseoppdraget.»
Punkt 3: «Reisetid er den tid som medgår 
på reisen mellom arbeidssted/bosted 
og oppdragssted, inkludert nødvendig 
ventetid underveis.»

Valg av fagspråk

Forsker Vera Schwach har brukt opne 
kjelder i undersøkinga, blant anna Bibsys. 
Ho har såleis ikkje hatt innsyn i kva nasjo-
nalitet forfattarane av masteroppgåvene 
har. Men tal frå Database for statistikk om 
høgre utdanning viser at berre 4-6 prosent 
av studentane på høgare og lågare grad er 
utanlandsstudentar (i perioden 2003 til 
2006) – det er altfor lite til å forklåre den 
høge engelskprosenten.

Undersøkinga viser elles at forsvinnande 
få oppgåver vert leverte på andre framand-
språk enn engelsk. Nynorskprosenten held 
seg låg, men tilnærma uendra i perioden – 
om lag 3–4 prosent av alle oppgåvene.

Søylene viser prosentdel master-/hovudoppgåver 
på norsk på utvalde fag ved Universitetet i Oslo. 
Resten er på engelsk. (Kjelde: www.bibsys.no og 
www.duo.no)
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– Regjeringa er på defensiven
n Odelstinget vedtok samrøystes å lovfeste akademisk fridom. Men regjeringspartia ville ikkje 
vere med på ei formulering om at rammevilkåra skal vere stabile. – Dette viser kor sterkt på 
defensiven regjeringa er, seier saksordførar Odd Einar Dørum. 

Akademisk fridom har vore oppfatta som ein ulovfesta rett i Noreg, presiserte Odd Einar Dø-
rum frå Venstre i Stortinget. 

– Vi mener imidlertid at å gå fram på denne måten er å bringe universitets- og høyskoleloven 
på linje med tilsvarende lovgivning i en rekke andre land, sa Dørum under handsaminga i Stor-
tinget. 

n Europeiske forskere tjener 
mindre enn forskere i USA, 
Australia, India og Japan. Ameri-
kanske forskere tjener i gjennom-
snitt nesten 200 000 kroner mer 
i året enn de europeiske, skri-
ver Ukeavisen ledelse. Kilden er 
en studie om lønnsnivået utført 
for Europakommisjonen. Det er 
også avdekket store forskjeller 
innad i det europeiske fors-
kningsområdet, også blant kvin-
nelige og mannlige forskere. 

I Europa er forskerlønna høy-
est i Sveits, med et gjennomsnitt 
på knappe 400 000 kroner, 
mens Bulgaria tar bunnplassen 
med sine knappe 80 000 kroner. Variasjonen i lønn, fra nybegynner til erfaren forsker, kan være svært stor, 
og opp til 335 prosent, som i Storbritannia. Av EU-land kan bare Østerrike, Nederland og Luxembourg tilby 
forskerlønninger på nivå med USA. Innenfor forskningsområdet er også Israel og Sveits konkurransedyk-
tige. Bare Kina kommer under lønnsgjennomsnittet for EU.

Norske forskerlønninger skiller seg ikke spesielt ut i EU-sammenheng, men i forhold til lønn og kjønn 
markerer Norge seg, sammen med Bulgaria, Danmark, Hellas, Island og Malta, med de minste forskjel-
lene: Rundt 15 prosent i mannlige forskeres favør. Størst forskjell er det i land som Portugal, Estland, Israel 
og Tsjekkia, med en lønnsforskjell på opp til 35 prosent. – Mer politisk styring

n Politikerne må ta styringen over fors-
kning og høyere utdannelse, mener profes-
sor Steinar Stjernø (bildet). Han leder det 
regjeringsoppnevnte Utvalget for høyere 
utdanning som skal avgi sin innstilling i 
slutten av januar, skriver Morgenbladet. 

Ifølge Steinar Stjernø finnes det i dag in-
gen overordnet, nasjonal strategiplan innen-
for sektoren. Stjernø hevder dagens situa-
sjon vil føre til en uheldig fragmentering av 
forskningsmiljøer og master- og doktor-
gradsutdanninger, og at dette vil være ska-
delig for kvaliteten i sektoren totalt.

UiO faller på ranking
n Universitetet i Oslo faller 11 plasser på universitetsrankingen i The 
Times Higher Education Supplement. På to år har UiO falt 50 plasser, 
skriver Teknisk Ukeblad. Listen rangerer de angivelig 200 beste universi-
tetene i verden, og Universitetet i Oslo er eneste norske innslag – på 188. 
plass. 
Det går bedre med enkelte svenske og finske institusjoner: Uppsala Uni-
versitet har gått fra 111. til 71. plass fra i fjor til i år. Dermed er Uppsala ran-
ket best i Norden. Lunds Universitet klatret fra 122. til 106. plass, mens 
Universitetet i Helsinki stiger fra 116. til 100. plass. Københavns Univer-
sitet faller derimot voldsomt, fra 54. til 93. plass. Britiske og amerikanske 
universitet fyller alle de ti topplasseringene. 

 1: harvard
 2: cambridge
 3: oxford
 4: yale
 5: imperial college
 6: princeton
 7: caltech/univ. of chicago
 9: ucl/univ. college london
 10: mit
 
188: UNIVERSITETET I OSLO 

Aasland varslar  
kvinnetiltak
n Forskings- og utdanningsminister Tora 
Aasland (bildet) vil ha f leire kvinner i vit-
skaplege stillingar. Ho er i full gang med å 
vurdere tiltak for å nå dette målet, skriv 
Klassekampen. I 2003 slo EFTA-domstolen 
fast at norske universitet ikkje kunne øyre-
merke stillingar for kvinner. No kan øyre-
merking vere mogeleg att etter ei endring i 
EUs rammedirektiv for likehandsaming. 
Aasland seier til Klassekampen at ho er i full 
gang med å undersøkje korleis ein kan setje 
i verk tiltak som ikkje kolliderer med EU/
EFTA-regelverket. 

Venstre vil ha milliard-
økning
n Venstre vil øke forskningsbudsjettet med 
1,2 milliarder mer enn regjeringen. Det går 
fram av partiets alternative forslag til stats-
budsjett, skriver Aftenposten. I tillegg vil 
Venstre styrke Forskningsfondet med 34 
milliarder kroner, slik at fondet får en sam-
let kapital på 100 milliarder.

Forskningsløftene  
fordufter 
n Norges forskningsinnsats må mer enn 
dobles innen 2010 hvis regjeringen skal 
holde løftene fra Soria Moria-erklæringen, 
skriver Aftenposten. 

I 2005 brukte Norge totalt 1,53 prosent av 
BNP – 30 milliarder kroner – på forskning, 
men dette må økes til godt over 70 milliarder 
kroner innen 2010 hvis forskningsmålene 
skal nås, viser beregninger fra Nifu Step.

UiS skal vokse
n Universitetet i Stavanger har store bygge-
planer – nybygg for 195 millioner innen 
2010, skriver studentavisa Hugin. Det nye 
bygget til det samfunnsvitenskaplige fakul-
tet vil alene koste 80 millioner. Universite-
tet i Stavanger (UiS) har ambisiøse bygge-
planer på både kort og lang sikt: – Vi ønsker 
at Universitetet i Stavanger skal få Norges 
mest spennende og levende campus. For 30 
år siden lå høgskolen langt ute på landet. 
Om ti år kommer campus til å ligge midt 
inne i stavangerregionen. Og det er arealer 
nok til at universitetet kan romme over 20 
000 studenter, sier universitetsdirektør Per 
Ramvi til Hugin.

Asiatisk mer  
populært 
n Elever i den videregående sko-
len har stadig mindre in teresse 
av å lære europeiske språk. Når 
studentene begynner på uni-
versitetet, er det ikke-vestlige 
språk som fanger interessen, 
melder Aftenposten. Søkerne 
har strømmet til språk fra Asia 
og Midtøsten de siste fem 
årene. For første og andre stu-
dieår våren 2007 var det 96 
studenter som lærte japansk, 
88 som studerte kinesisk og 
69 som valgte arabisk ved 
Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk ved Universi-
tetet i Oslo. Videre studerte 30 
studenter persisk, 17 hindi, 16 
urdu, elleve hebraisk og ni stu-
derte tyrkisk. 

Kritisk til nye etikkretningslinjer
n Nye etiske retningslinjer for forskere i naturvitenskap og teknologi er lagt fram. De er i altfor 
stor grad en liste med gode politiske forsetter, mener professor Kristian Gundersen ifølge Mor-
genbladet. Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) står 
bak et dokument med nye retningslinjer. I dokumentet heter det ifølge avisen at forskningen skal 
være i tråd med menneskerettighetene, med bærekraftig utvikling og respekt for miljøet. Fors-
kningen skal bidra til fred og større global rettferdighet, og ta del i demokratisk utvikling. 

Sveits på topp i Europa
Satser på nord-
områdene
n – Vi kommer til å fortsette med å 
presentere ambisiøse budsjettforslag 
for nordområdesatsingen, sier admi-
nistrerende direktør Arvid Hallén i 
Forskningsrådet. 

Ytringen ble framført under 
Nordområdekonferansen 2007 i 
Bodø 8. november. Norges fors-
kningsråd har en visjon om at Norge 
i 2020 skal være en ledende fors-
kningsnasjon i nordområdene, og 
det er nødvendig å satse kraftig på 
kunnskap og kompetanse for å nå 
dette målet.

Forskningsrådet ble «litt skuffet» 
da statsbudsjettet for 2008 inne-
holdt en økning i bevilgningene på 
bare 20 millioner kroner, mens 
Forskningsrådets vekstforslag var på 
300 millioner kroner. Direktør Hal-
lén gjorde det klart at Forskningsrå-
det fortsatt har store ambisjoner for 
nordområdene.

Skylder på bredde-
universitetene
n UiO-rektor Geir Ellingsrud mener satsingen på 
flere universiteter, for eksempel i Stavanger, Ås og 
Agder, må ta mye av skylden for at norske univer-
siteter faller på internasjonale rankinger, skriver 
Teknisk Ukeblad. 

– Vi må passe oss for ikke å gå i motsatt ret-
ning som det resten av verden gjør. Her i landet 
fokuserer vi på bredde, mens man i andre land – 
også i Norden – satser på å utvikle de store og 
tunge universitetene. Den siste Times-rankin-
gen viser at våre nordiske konkurrenter gjør det 
bedre mens vi gjør det dårligere, sier han til Tek-
nisk Ukeblad. 

Slutter i Forskerforbundet 
n Forskerforbundets generalsekretær Kari Kjenn-
dalen har i statsråd blitt utnevnt til ekspedisjons-
sjef i Kunnskapsdepartementet, administrasjons- 
og utviklingsavdelingen.

Kvinners under-
visningstid har 
økt mest 
n Det er store kjønnsforskjel-
ler i forskernes vurdering av 
egen tidsbruk etter kvalitetsre-
formen. Særlig kvinnelige pro-
fessorene svarer at de bruker 
mer tid på undervisning, skri-
ver På Høyden. 

En analyse fra evaluerin-
gen av kvalitetsreformen viser 
at både innen samfunnsviten-
skap, medisin og helsefag sva-
rer opp mot 20 prosent f lere 
kvinnelige professorer enn 
mannlige at de i dag bruker 
mer tid på undervisning.

Få heltids-
studenter
n Bare to av fem av studenter 
ved Universitetet i Oslo stude-
rer på heltid, skriver studenta-
visen Universitas.

Av programstudentene ved 
Universitetet i Oslo (UiO) var 
det i 2006 28,7 prosent som 
tok et fullt studieår, tilsva-
rende 60 studiepoeng, mens 
10,8 prosent tok mer. Blant 
enkeltemnestudentene var 
det kun 12 prosent som tok 60 
studiepoeng eller mer, skriver 
Universitas. 

Studieprogresjonen er be-
dre i dag enn før kvalitetsre-
formen, selv om den ikke har 
økt like mye som ønsket. 

Gir 50 millioner til  
forskning 
n Gjedebo-familien gir 50 millio-
ner kroner til etableringen av et 
Senter for innovasjonsforskning 
ved Universitetet i Stavanger. Sen-
teret skal drives av Universitetet i 
Stavanger, International Research 
Institute of Stavanger (IRIS) og 
Rogaland Kunnskaps-park. Fors-
kningssenteret skal operere i skjæ-
ringsfeltet mellom grunnfors-
kning, anvendt forskning, kom-
mersialisering og bedriftsetable-
ring. Bak gaven står gründeren Jon 
Gjedebo. 
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FORSKNINGSFONDET

Kampen om 
forskningsfondet

Forskningsfondet har vokst seg større enn grunnlegger Dagfinn Føllesdal 
kunne drømt om. Men i likhet med mange andre, mener han kongstanken om 
en trygg og langsiktig f inansiering for forskning har blitt svekket underveis.

Av Ida Kvittingen Foto: Sigurd Fandango
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  Det ulmer i forsknings-Norge. Svingende stats-
budsjetter, skiftende synspunkter og manglende 
oppfølging av løfter om prosenter og stillinger 
gjør forskere nervøse. Morgendagen er uviss, 
hevdes det. Hvor er fondet som skulle redde nat-
tesøvnen? Det som skulle sørge for stabilitet i 
forskningsbevilgningene, slik at den langsiktige 
forskningens kår ble sikret i f lere år av gangen?

Joda, det er der, mer velfødd enn noensinne. 
I neste års statsbudsjett utvider regjeringen Fon-
det for forskning og nyskaping med 6 milliarder 
kroner, til en kapital på 66 milliarder. Et svim-
lende antall kroner, sammenlignet med de be-
skjedne tre milliardene ved opprettelsen i 1999. 
Årets avkastning er på 2,6 milliarder kroner, og 
neste år får regjeringen 431 millioner mer å rutte 
med. Men det hjelper ikke med et større fond og 
økt avkastning om pengene ikke brukes fornuf-
tig, mener Bjørn Haugstad. Han var statssekre-
tær i Utdannings- og forskningsdepartementet 
under Kristin Clemet.

– Økningen i fondsavkastningen har først og 
fremst gått til å dekke over manglende satsing 
på forskning i de ordinære budsjettene. Men po-
enget med fondet var å sikre langsiktighet og å 
gi større handlingsrom for Forskningsrå-
det, ikke betale EU-kontingenter. Jeg mener fon-
det langt på vei har mistet sin betydning, sier 
Haugstad.

Hard landing
Selv om Forskningsfondet er del av statsbudsjet-
tet, har intensjonen alltid vært at det skal fun-
gere som et stabilt tillegg til andre, høyst varier-
ende bevilgninger. Men i statsbudsjettet for 
2007 skjer det noe. Fondet blir for første gang 
brukt til noe annet enn direktebevilgninger til 
Forskningsrådet og institusjonene. Nå går hele 
184 millioner kroner av den økte fondsavkast-
ningen på 520 millioner til å dekke deltakerkon-
tingenten til EUs sjuende rammeprogram for 
forskning. I 2008 blir hele økningen i avkast-
ningen brukt til EU-kontingenter og til å delfi-
nansiere 350 nye stipendiatstillinger. En slik 
sammenblanding av fondsavkastningen og de 
ordinære forskningsbevilgningene ser Haug-
stad som alvorlig.

– I årets statsbudsjett er økningen i bevilg-
ningene fra Kunnskapsdepartementet mindre 
enn økningen i fondsavkastningen. Dermed har 
myndighetene reelt sett kuttet i forskningsbe-
vilgningene, sier Haugstad kontant.

Han er opprørt over at myndighetene skryter 
av en større satsing på forskning.

– Forskningsfondet skulle ikke demme opp 
for annen satsing. Men uten det ville ikke de to 
siste budsjettene bare vært hvileskjær – de ville 
hatt langt verre følger. Hvis det er slik fondet 
brukes, kan vi like gjerne legge det ned.

Bekymret gründer
Det er f lere enn Haugstad som har innvendin-
ger. Filosofiprofessor Dagfinn Føllesdal står i de 
ærverdige gamle lokalene til Det Norske Viden-
skaps-Akademi. Det var her ideen om et fors-
kningsfond ble født på slutten av nittitallet, 
mens filosofen en smule bekymret ref lekterte 

over framtida til norsk forskning. Vitenskapsa-
kademiet var på den tida sterkt kritisk til at kort-
siktig «utviklings- og utredningspreget arbeid» 
ofte fikk fortrinn i departementenes forsknings-
budsjetter, og applauderte Føllesdals forslag om 
å binde noen av oljepengene opp i et eget fors-
kningsfond.

Nå uroer filosofen seg igjen for at langsiktig-
heten ikke blir ivaretatt.

– Ideen min var at fondet skulle sørge for frie 
midler til langsiktig forskning, særlig grunn-
forskningen. Den blir ikke så lett tilgodesett, 
fordi den ikke øker den nasjonale produksjonen 
på kort sikt. Men den kan bidra desto mer i leng-
den. For å satse på slik forskning, var det viktig å 
få til stabilitet i finansieringen, sier Føllesdal.

Men myndighetene har ikke innfridd for-
ventningene knyttet til fondet, hevder han.

– Gjennom mindre bevilgninger og sterk øre-
merking tvinges Forskningsrådet til å bruke av 
fondet til løpende utgifter, og mister friheten til 
å starte opp nye satsinger. For å unngå dette, er 
myndighetene nødt til å øke totalbevilgningene 
til forskning.

Begynnelsen
Føllesdal holdt sin avskjedstale som preses, altså 
formann, for vitenskapsakademiet i desember 
1997. Det var en passende anledning, syntes 
han, til å lansere ideen som sakte hadde vokst 
fram i ham. Ettersom forsamlingen lot seg 
begeistre, sendte Føllesdal et brev til Jon Lille-
tun, en utdanningsminister han allerede hadde 
et godt forhold til.

– Lilletun var en enestående statsråd. Han 
var alltid lyttende og positiv til innspill, sier Føl-
lesdal.

Så også denne gangen. Men veien videre 
skulle ikke bli like lett. Føllesdal fulgte opp med 
dokumenter og argumenter som Lilletun kunne 
bruke for å overbevise storting og regjering.

– Det var jo lett for meg å foreslå det, sier han 
beskjedent, – men Lilletun måtte jobbe hardt for 
å få gjennomslag for et forskningsfond.

Finansdepartementet var den store bøygen. 
Mens det var skeptisk til et fond fordi det ville 
binde penger til forskning, mente Føllesdal at 
det var nettopp dette som trengtes: «Når man 
ser på den mangel på forstand som har preget 
statsbudsjettenes forskningsbevilgninger i de 
siste tiår, mener jeg at finansdepartementet bør 
finne seg i et slikt korrektiv», skrev han i et brev 
til Lilletun.

Motstand
Finansdepartementets manglende begeistring, 
fikk en ung Knut Arild Hareide erfare. Den tid-
ligere KrF-politikeren var den gang politisk råd-
giver for Jon Lilletun.

– Finansdepartementet er alltid skeptisk til 
fond, fordi de gjør at det mister noe av styringen 
over økonomien. Vi møtte mye motstand, og det 
tok lang tid å få gjennomslag, sier han.

Tross departementets skepsis, fikk fondet 
bred politisk oppslutning. En tidlig vårdag i 
1999 fikk Lilletun fondet med i revidert stats-
budsjett. Men initiativtaker Føllesdal fikk ikke 
gjennomslag for at midlene skulle gå til grunn-
forskning alene. Regjeringen fikk mulighet til å 
bruke fondet relativt fritt i henhold til eksiste-
rende forskningsprioriteringer. Med dette vide 
mandatet, ble det allerede nå reist tvil om hvor-
vidt fondsavkastningen virkelig ville utgjøre et 
supplement til den eksisterende forskningsfi-
nansieringen, eller om det bare ville bli en del av 
de ordinære budsjettene.

Føllesdal er i grunnen ikke særlig overrasket 
over utviklingen.

– Jeg hadde jo håpet at en større del av avkast-
ningen skulle bli brukt langsiktig, men jeg 
kunne nesten forutse at det ikke kom til å bli 
slik. Det er lett for politikerne å tenke at når man 
har et fond å ta av, så kan man kutte andre ste-
der.

– Lilletun ga få føringer, og det gjør at det 
hviler et stort ansvar på de sittende politikerne. 
Men jeg mener det ikke må herske noen tvil om 
intensjonen bak fondet. Vi hadde ikke forestilt 
oss dette. I etterpåklokskapens lys, ser jeg at vi 
kanskje burde laget et strammere mandat, sup-
plerer Hareide.

Tallmagi
Føllesdal hadde håpet fondet kunne hjelpe 
Norge til å hevde seg på forskningsfronten i 
OECD–sammenheng. Men det går trått. Som 
kjent er vi fortsatt milevis unna å forske for tre 
prosent av BNP her til lands. I motsetning til 
opposisjonspolitikerne, synes imidlertid ikke 
Føllesdal det har vært stor forskjell på de ulike 
regjeringenes innsats.

– Regjering etter regjering har programfes-
tet en massiv økning, men den har ennå ikke 
kommet, sier han.

Forsker Egil Kallerud ved Nifu Step har analy-
sert statsbudsjettene over f lere år. Han konstate-
rer at tallenes tale er klar: tross massiv kritikk, 
har veksten i fondet faktisk vært størst i to av de 
tre årene Øystein Djupedal var kunnskapsminis-
ter. Kristin Clemet avsluttet perioden sin med et 
dristig forslag om 39 milliarder mer til Fors-

FORSKNINGSFONDET

  

– Poenget med fondet var å sikre langsiktighet og å gi større handlingsrom for Forskningsrå-
det, ikke betale EU-kontingenter. Jeg mener fondet langt på vei har mistet sin betydning, sier 
tidligere statssekretær Bjørn Haugstad. (Foto: Scanpix)

– Fondet blir stadig nærmere en 
ordinær tilskuddspost på statsbud-
sjettet. Egil Kallerud, forsker.

Fordeling av økt 
avkastning i 2008:

TOTALT 431 MILLIONER KRONER
(Kilde: Nifu Step)

Slik brukes avkastningen fra forskningsfondet i 2007: 

TOTALT 2,6 MILLIARDER KRONER. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Fondet for forskning og 
nyskaping
Opprettet over revidert statsbudsjett, 
1999

Initiativtaker: Utdannings- og forsknings-
minister Jon Lilletun

Idé: Filosofiprofessor Dagfinn Føllesdal
Mandat: I forskningsmeldingen «Fors-

kning ved et tidsskille» (1998-1999) ble 
det slått fast at fondet skulle bidra til 
å realisere styrking av den langsiktige, 
grunnleggende forskningen. 
I forskningsmeldingen «Vilje til fors-
kning» (2004–2005) ble det presisert 
at formålet med fondet skal være å 
følge opp de overordnede prioriterin-
gene i forskningspolitikken. Beslutnin-
ger om bruken av avkastningen fattes i 
de årlige statsbudsjettrundene.

Forskningsfondets kapital:

1999: 3 milliarder
2000: 4 milliarder
Jon Lilletun

2001: 10 milliarder
2002: 27 milliarder*
Trond Giske

2003: 31,8 milliarder
2004: 32,8 milliarder
2005: 36 milliarder
Kristin Clemet

2006: 50 milliarder
2007: 60 milliarder
2008: 66 milliarder
Øystein Djupedal

*inkludert 14 milliarder som erstatning 
for tapte tippeinntekter
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kningsfondet i 2006. Djupedal rodde i land 14.
– Det paradoksale er at Djupedal da ble an-

klaget for å kutte i fondet, selv om 14 milliarder 
var en mye høyere økning enn i noe tidligere år. 
Om Clemet la ut en snubletråd, slik Djupedal 
hevdet, var den høyst vellykket, sier Kallerud.

Trenger kjøreregler
Men at bruken av fondet har endret seg med 
Djupedal, er Kallerud ikke i tvil om. Og det er 
Norges forskningsråd det går hardest ut over. 
Fram til 2004, var rådet alene om å nyte godt av 
avkastningen fra fondet. Etter lange diskusjoner 
rundt fullfinansieringen av kvalitetsreformen, 
ble det imidlertid besluttet at en tredjedel av 
midlene skulle tildeles universiteter og høysko-
ler. Forskningsrådet innfant seg etter hvert med 
dette. Men at rådet nå, til tross for at det anbe-
falte en kraftig økning, får en nedgang i sine 
bevilgninger, kan det ikke akseptere. Pengene 
som likevel når fram, etter at EU-kontingenten 
er blitt trukket fra, er øremerkede ned til minste 
detalj.

Hovedstyret reagerer sterkt: «Vi er svært ne-
gative til at Forskningsfondet mister sin opprin-
nelige rolle», heter det i et høringsforslag om 
statsbudsjettet oversendt Stortingets kirke-, ut-
dannings- og forskningskomité.

– Vi forventer å bli lyttet til på viktige punk-
ter, men det har vi overhodet ikke blitt denne 
gangen. Det er vi selvfølgelig skuffet over, sier 
direktør Arvid Hallén.

– Før ga veksten i fondet oss handlingsrom, 
det gjør den ikke lenger. Vi er avhengige av å ha 
en viss forutsigbarhet i bevilgningene og en viss 
frihet til å kunne prioritere det vi mener er vik-
tige tiltak, sier han.

Ifølge Hallén svekker øremerkingen Fors-
kningsrådets muligheter til å ta initiativ til nye 
satsinger.

– Når vi kunne sette i gang viktige tiltak som 
Sentre for fremragende forskning, var det fordi 
vi kunne disponere fondsavkastningen selv.

Han mener det bør bli vanskeligere å bruke 
fondet i strid med de opprinnelige intensjonene.

– Det kunne være en god idé å etablerere 
noen kjøreregler for fondet som ble oppfattet 
som forpliktende av alle parter.

Streng kontroll
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland vil ikke uttale seg om kritikken regje-
ringen nå får. Begrunnelsen er at hun som ny 
statsråd ikke vil gå i detaljer rundt sine visjoner 
for forskningens framtid. Egil Kallerud kom-
menterer imidlertid gjerne. For utviklingen er 
dramatisk, synes han. Mens fondet i en lengre 
periode ble brukt til å finansiere nye, særskilte 
tiltak, er det nå liten forskjell på hva man bruker 
fondet til og hva man bruker andre bevilgninger 
til.

– Fondet blir stadig nærmere en ordinær til-
skuddspost på statsbudsjettet. Det begynte å bli 
tydelig i 2007, og med 2008-budsjettet har re-
gjeringen tatt et langt skritt i samme retning, 
sier Kallerud.

– Hvorfor har det blitt slik?
– Man diskuterte lenge om fondet burde eta-

bleres med en større uavhengighet i forhold til 
statsbudsjettet. Men det har ikke vært en tradi-
sjon for store, uavhengige fond i Norge, og det 
kan synes vanskelig å skulle legitimere en slik 
bruk av offentlige midler, sier Kallerud.

Situasjonen i Danmark og Sverige er en helt 
annen. Svenskene forsker for hele 3,9 prosent av 
BNP, og private fond sørger for betydelige inn-
sprøytninger i forskningen. Det var noe slikt 
Føllesdal kunne tenke seg da ideen til fondet slo 
ned i ham. Men med få unntak, føler norske ri-
kinger f lest seg som kjent ikke forpliktet til å gi 
så det monner til forskning.

Dermed blir det offentlig styring.
– Utskillingen av fondet fra resten av stats-

budsjettet er bare rent teknisk. Når det så ikke er 
politisk vilje til å øke de ordinære bevilgningene 
nok, blir presset på å se alt under ett økende. De 
to siste årene har integreringen av fondet i stats-
budsjettet vært nesten fullført, sier Kallerud.

Han framholder:
– Når veksten er liten, blir det også mer øre-

merking. Man har ikke penger til alt, og bruker 
av fondet for å sikre prioriterte områder.

Kallerud hevder at øremerkingen ikke er noen 
ny trend.

– Øremerkingsdebatten har pågått i minst 30 
år. Men Forskningsfondet sørget en stund for 
større frihet. Det frirommet fondet skapte for 
Forskningsrådet, er imidlertid i ferd med å 
lukke seg igjen.

Forsiktig optimist
Det er ikke automatisk slik at forskningen får 
dårligere kår om regjeringen omprioriterer bru-
ken av Forskningsfondet, mener Egil Kallerud.

– EUs nye forskningsprogrammer gjør på sin 
side at det blir mer penger å søke om, også for 
norske forskere. Umiddelbart er det Forsknings-
rådet det går mest ut over. Men mindre vekst i 
Forskningsrådet vil på sikt få ringvirkninger 
nedover i forskningssystemet, erkjenner han.

Før det går så langt, håper Dagfinn Føllesdal 
at regjeringen har snudd.

– Jeg tror presset etter hvert vil bli så stort at 
de må endre politikken.

Han er som vanlig forsiktig optimist. Følles-
dal håper, men tør ikke helt å stole på, at Aas-
land kan rydde opp. Å legge ned fondet, tror han 
bare ville gjøre vondt verre.

– Uten fondet er jeg redd det hadde blitt enda 
vanskeligere for forskningen. Stabiliteten i fi-
nansieringen er i det minste der i større grad 
med et fond.

Siden fondet ble opprettet har Føllesdal holdt 
seg unna utdanningsstatsråder og kunnskapsmi-
nistre. Han er jo ikke lenger preses i Det Norske 
Videnskaps-Akademi.

– Men det kunne vært fristende å komme 
med noen innspill. Jeg vil anbefale Aasland å se 
på formålet med fondet. Hun må dessuten øke 
totalbevilgningene til forskning, slik at fondet 
ikke må brukes til annet enn det er ment for. 
Fondet skal ivareta en del oppgaver, men ikke 
alle. Slik det er i dag, er jeg særlig bekymret for 
grunnforskningen.

 

Hva bør Forskningsfondet 
brukes til?

Odd Einar Dørum, stor-
tingsrepresentant for 
Venstre og medlem av 
Kirke- utdannings- og 
forskningskomiteen.
– Det skal ikke brukes til 
løpende drift, men til nye 
satsinger. Midlene må gis 

med en mye større frihet enn de blir i dag.

Kirsti Koch Christensen, 
professor i allmenn ling-
vistikk og tidligere rektor 
ved Universitetet i Bergen.
– Først og fremst til å sikre 
forutsigbarhet innenfor det 
langsiktige prosjektet fors-
kning er. Jeg er forundret 

og meget skuffet over måten man har brukt 
avkastningen på i den senere tid, særlig i 
statsbudsjettet for 2008.

Arild Underdal, professor 
i statsvitenskap og tidli-
gere rektor ved Universi-
tetet i Oslo.
– Til store og krevende 
oppgaver som det er van-
skelig å finne plass til over 
ordinære budsjetter. Det 

Stoltenberg kaller månelanding.

– Endringene i pengebruken går hardt ut 
over Forskningsrådet, forklarer forsker Egil 
Kallerud ved Nifu Step. (Foto: Andreas Høy 
Knudsen)

TYSKLAND

Forskermangel i næringslivet
n Tysk forskning halter, og forskerne legger skylden på manglende 
bevilgninger, melder NTB. Det var Tyskland som ga verden bilen, 
dieselmotoren og forløperne til dagens romraketter. Den tyske økono-
mien er verdens tredje største, men forskningsmessig ligger tyskerne 
nå langt lavere på listen enn en tredjeplass. Ifølge næringslivets 
beregninger vil Tysklands små og mellomstore bedrifter innen 2010 
mangle 30 000 forskere. Dermed kan også tyskerne falle under EUs 
målsetting om at 3 prosent av medlemslandenes brutto nasjonalpro-
dukt skal brukes på forskning og utvikling. Statsminister Angela 
Merkel vinner lite gehør når hun snakker om forskning som en av 
regjeringens store suksesser. I dag forsker Tyskland for 2,49 prosent 
av BNP.

MALAYSIA

Vil ha fleire studentar utanfrå
n Utanlandske studentar i Malaysia bidreg med tilsvarande om lag 
2,6 milliardar norske kroner i året til økonomien i landet, melder 
nettstaden bernama.com. Pengane kjem frå studieavgifter og leve-
kostnader. Dr. Hassan Said, generaldirektøren for Higher Education 
Management Department i utdanningsdepartementet, sei er at målet 
er å doble talet på utanlandske studentar i landet frå 50 000 til 100 
000 innan 2010, og at Malaysia skal vere knutepunktet for høgare 
utdanning i Sør-Asia. I dag kjem f leirtalet av utanlandsstudentane 
frå Indonesia, Kina og Bangladesh. 

SØR-AFRIKA

Satsar på høgare 
utdanning
n Sør-Afrika har bestemt seg for å 
satse på høgare utdanning for å 
mot verke utf lyttinga av kvalifisert 
ar   beids  kraft, melder nettstaden 
uni    versityworldnews.com.

Landet skal skape ein infra-
struktur for å kunne utdanne 
6000 forskarar i året og rekruttere 
forskarar frå utlandet. Forskarane 
skal kome frå blant anna Storbri-
tannia, Tyskland, Sverige, Neder-
land, Kenya og Etiopia, seier vit-
skaps- og teknologiminister Mosi-
budi Mangena.

USA

Senter for kronisk 
sjuke studentar
n De Pauls universitet har starta 
eit senter for studentar med kro-
niske sjukdomar, melder nettavisa 
insidehighered.com. Nye studiar 
har vist at prosentdelen kronisk 
sjuke i USA har auka dei 40 siste 
åra. Lynn Royster, som tok initiativ 
til det nye senteret, meiner det 
største problemet for studentane er 
at kroniske sjukdomar varierer i 
intensitet, og dette gjer det vanske-
leg å til dømes levere oppgåver i 
tide. Initiativet har som mål å skape 
f leksible studiar med betre støtte 
til dei som treng det. Planen for 
senteret går ut på at kvar student 
skal få gjennomgå situasjonen med 
ein tilsett for å kome fram til eit 
godt tilpassa opplegg. Ein særskild 
komité ved universitetet skal ta stil-
ling til korleis ein skal takle problem 
som ufullstendige vitnemål eller 
avbrotne studiar. Fleire universitet 
i USA har spesielle opplegg for 
kronisk sjuke studentar, men få 
har sett fokus på spørsmålet som 
De Pauls.

SVERIGE

Penger skal følge 
kvalitet 
n En ny modell for ressurstilde-
ling for svenske universiteter og 
høgskoler er foreslått. Nå skal 
pengene følge kvalitet. Utrednin-
gen Ressurser for kva  litet (SOU 
2007:81) ble overlevert høg-
skole- og forskningsminister 
Lars Leijonborg i begynnelsen 
av november, av utvalgsleder 
Dan Brändström. Utredningen 
skisserer et helt nytt system for 
finansiering av den svenske 
universitets- og høgskolesekto-
ren. Kort fortalt er tanken at i 
stedet for å gi en rammebevilg-
ning til hver enkelt institusjon, 
tildeler politikerne et rammebe-
løp til sektoren som sådan. 

Deretter besørger en egen 
nemnd fordelingen videre ut til 
det enkelte universitet og høg-
skole. Nemnden fordeler pen-
gene ut fra et sett kriterier som 
først og fremst dreier seg om 
kvalitet. 

DANMARK

Universiteta går saman om IT-
utvikling
n Dei danske universiteta stiftar organisasjonen UNI-IT for 
å styrke samarbeidet på IT-området, opplysar det danske 
Rektorkollegiet i ei pressemelding på nettstaden rektorkolle-
giet.dk. 

Organisasjonen skal i byrjinga ta seg av innkjøp og utvik-
ling av økonomi-, studie- og personaladministrative system, 
og frå og med 2008 ha eit årleg budsjett på 60 millionar dan-
ske kroner. 

Organisasjonen vart oppretta i regi av Rektorkollegiet. Lei-
aren i UNI-IT, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen 
(bildet), seier at samarbeidet gjev stordriftsfordelar og der-
med betre økonomi i mange administrative rutinar.
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UTLAND UTLAND

STORBRITANNIA

– Universitet bør leiast av forskarar
n Under regjeringstida til Tony Blair prøvde regjeringa å få fleire repre-
sentantar frå næringslivet inn i leiande posisjonar innanfor høgare 
utdanning. Det finst studiar som set spørsmålsteikn ved denne politik-
ken. Dr. Amanda Goodall ved Warwick University peikar i ein studie på 
at forskingsuniversitet bør vere styrde av folk med solide forskingsme-
rittar, skriv The Times Higher Education Supplement. Ho har funne eit 
samband mellom bra forskingsranking og leiarskap av personar med for-
skingsbakgrunn. Studien viser at det er meir truleg at universitet høgt på 
rankingar, som Jiao Tong University, har styreleiarar eller rektorar med 
eiga, mykje sitert forsking. Goodall peikar 
på grunnane til dette: Truverdet til leiinga 
vert større dersom dei sjølve er forskarar. 
Arbeidet for høge akademiske standardar 
vert lettare for slike leiarar, og med eiga 
røynsle frå feltet har dei betre føresetnader 
for å forstå den akademiske kulturen. 

ROMANIA

Kamp mot  
korrupsjon
n I Romania er det mogeleg å kjøpe 
seg gode karakterar, men studentar 
og ein del tilsette engasjerer seg mot 
dette, melder Deutschlandradio.

Radiostasjonen melder at det 
lenge har vore ein offentleg løyndom 
at universitetslærarar tek mot pen-
gar eller seksuelle tenester for å gje 
betre karakterar. Det førekjem òg at 
lærarar nektar å bedøme eit arbeid 
før dei har fått betalt av studenten. 
Historikaren Vasile Docea er ein av 
dei som har fått nok, og kjempa for 
ein slutt på korrupsjonen, men det 
hadde nær kosta han jobben. Docea 
og reformgruppa hans fekk støtte av 
ein studentdemonstrasjon då uni-
versitetet skulle avgjere om dei 
skulle seiast opp. Docea har òg kriti-
sert at det framleis finst personar i 
systemet som har vorte doktorar på 
politiske merittar. 

USA

Vil redusere klasse-
skilje i utdanninga
n Ei rekkje lærestader har gått 
saman om å intensivere arbeidet 
med å minske prestasjonsskilna-
dene mellom ulike studentgrupper, 
melder nettstaden til The Education 
Trust – www2.edtrust.org. William 
E. Kirwan er leiar for initiativet. 
Han meiner at større merksemd om 
rankingar har tent universitet med 
selektive opptak og store forskings-
budsjett, men at desse ikkje har 

bidrege til å gjere rekrutteringa 
breiare. Framleis presterer ung-
domar med låg sosioøkonomisk 
bakgrunn dårlegare, og i USA er det 
tydeleg at desse ungdomane i stor 
grad tilhøyrer minoritetsgrupper. 
Mange universitet arbeider òg aktivt 
for å redusere problemet, men dei 
gjer det kvar for seg. Kirwan med 
fleire har starta stiftinga The Edu-
cation Trust for å betre på situasjo-
nen. Målet til stiftinga er å halvere 
skilnadene i prestasjonane mellom 
ulike sosioøkonomiske grupper 
innan 2015.HELLAS

Kvinner sterkt underrepresenterte
n Ei ny undersøking viser at berre vel ein av fire universitetslærarar er kvin-
ner. Studien tek for seg 15 høgare utdanningsinstitusjonar og er utførd av ei 
forskingsgruppe frå the Aristotle University of Thessaloniki, skriv nettstaden 
universityworldnews.com. Meir enn halvparten av studentane er kvinner, 
men berre 27 prosent av dei vitskapleg tilsette. 14 prosent av professorane er 
kvinner. Kvinner er òg markant underrepresenterte i forskingsinstitutta. 

INDIA

Obligatorisk  
akkre ditering?
n University Grants Commission (UGC) 
i India utgreier om statleg godkjenning 
skal verte obligatorisk for høgskular og 
universitet, skriv telegraphindia.com.

Akkreditering og vurdering skal i så fall ta for seg akademisk kva-
litet, administrativ effektivitet og infrastruktur. I dag kan høgare ut-
danningsinstitusjonar verte godkjende av utdanningsdepartemen-
tet, men det finst ikkje noko krav om dette. UGC har sitt eige akkre-
diteringsorgan, National Accreditation Agency Council (NAAC), 
men kvalitetsvurdering er altså friviljug. Det er den store etterspur-
naden etter utdanning som har fått regjeringa til å kome med fram-
legget. Føremålet er å forhindre ein ukontrollert tilvekst av private 
institusjonar av låg kvalitet. I dag er berre 140 av 400 indiske univer-
sitet akkrediterte av NAAC. Blant dei som har avstått frå kvalitets-
gransking er det prestisjetunge Indian Institute of Technology.

Malaysisk univer-
sitet i London
n Lim Kok Wing University 
har hovudsete i Kuala Lumpur 
i Malaysia, men har òg filialar i 
Beijing, Jakarta og Botswana. 
Universitetet etablerer no ein 
filial i London, melder The 
Guardian. Planen er å ta opp 
mellom 300 og 800 studentar 
i løpet av dei tre fyrste åra. 
Semesteravgifta er svært høg – 
tilsvarande om lag 78 000 kro-
ner. Grunnleggjaren Dr. Lim 
Kok Wing vonar at plasseringa 
midt i London, ved Piccadilly 
Circus, skal hjelpe på rekrutte-
ringa. Han meiner òg at 
Malaysia som eit land i den 
tredje verda ikkje kan konkur-
rere med britiske akademiske 
tradisjonar, men er betre eigna 
til å forstå behovet til land i den 
tredje verda.

Kinesiske studenter dominerer
n En studie fra Australias organ for studentrekruttering, IDP, peker på den store dominansen 
av kinesiske utlandsstudenter i forhold til studenter fra andre land. Mer enn 350 000 kinesiske 
studenter studerer utenfor Kina i år, og tallet ventes å fordobles innen 20 år. India, som er den 
nest største studenteksportøren, har i år 130 000 studerende utenfor landets grenser. I år 2025 
forventes det at India passerer Kina som verdens mest folkerike land, og IDP mener at landet da 
kommer til å sende ut vel 300 000 studenter. IDP mener at Sør-Korea, Marokko og Tyrkia kom-
mer til å bli de «nye store» innen utenlandsstudier og studentmobilitet. Alt i følge university-
worldnews.com.

JAPAN

Stopp i tilsettingar og 
opprykk
n For tre år sidan vart det japanske systemet 
for høgare utdanning omfattande reformert. 
Finansieringa vart endra, og midlar vart 
omfordelte til nokre få toppinstitusjonar 
for å stimulere til forsking som har nærare 
kopling til industrien og til kommersiell 
bruk. Løyvingane til forsking vart samtidig 
reduserte. 

No vil regjeringa spare fem prosent til 
på personalkostnader ved universiteta. 
Dessutan har ein mellombels tilsettings-
stopp og opprykksstopp vorte innførd, mel-
der The Times Higher Education Supple-
ment. Tiltaka har ført til reaksjonar. Sjølv 
forsking med god finansiering risikerer å 
verte råka ettersom det har vorte vanskeleg 
å rekruttere forskarar så lenge det ikkje 
finst høve til å avansere til høgare stillin-
gar. Samtidig kritiserer mange akademika-
rar regjeringa for at den nye politikken har 
marginalisert humaniora forskinga.

STORBRITANNIA

Kvinnelege akademikarar 
tener dårlegare
n Ein ny studie utført av Higher Education 
Statistics Agency (HESA) viser at det er 
lønsskilnader mellom menn og kvinner alt 
i den fyrste jobben, melder nettstaden int-
henews.co.uk. Seinare kjem kvinnene aldri 
ajour med mennene. 

Kvinnene er innstilte på å ta jobbar med 
lågare løn, som dei er overkvalifiserte for. 
Mennene ventar heller på ei betre stilling. 
Men dette er ikkje heile forklåringa: Det 
spelar òg inn at kvinner i større grad arbei-
der deltid og i større grad tek ansvar for å ta 
seg av barn. Nesten 40 prosent av mennene 
tener tilsvarande minst 280 000 kroner tre 
år etter uteksaminering. 

Berre 27 prosent av kvinnene når dette 
nivået på same tid. Studien er blant dei 
største som er gjord blant nyleg uteksami-
nerte. 25 000 studentar er kartlagde i dei 
tre fyrste åra etter uteksaminering.

BANGLADESH

Krafttak for betre kvalitet
n Ei ny lov som regulerer verksemda for private 
universitet i Bangladesh vert førebudd, melder 
thedailystar.net. Sidan 1992 har private universitet 
vore tilletne i landet, men dei seinare åra har 
utdanningsstyresmaktene vorte merksame på 
kvalitetsproblem blant universiteta. Dette har blant 
anna ført til at private universitet har vorte stengde. 
Om den nye lova vert vedteken, kan private univer-
sitet ikkje ha fleire enn eitt campus, dei må redu-
sere talet på deltidstilsette lærarar og presidenten i 
landet vert øvste ansvarlege, sjølv for dei private 
universiteta. Lova kjem òg til å medføre at berre 
statlege universitet vert godkjende til å tilby grader 
i medisin. Bakgrunnen er at visse private universi-
tet har seld medisinske eksamenar utan tanke på 
konsekvensane for ålmenta, skriv avisa.

STORBRITANNIA

Ny evalueringsmodell
n En ny modell for å måle forskningskvalitet og 
vurdere forskningsfinansiering er presentert i 
Storbritannia. I stedet for den nåværende ord-
ningen, med evalueringer i 67 emnegrupper, 
skal det nå brukes seks breie kategorier. Dagens 
ordning med research assessment exercise 
(RAE) blir gjennomført hvert sjuende år, men 
tar ett år å planlegge og ett år å gjennomføre. Nå 
skal dagens system, med omfattende bruk av 
fagfellevurderinger, forlates til fordel for mer 
statistiske analyser, der siteringer, publiserin-
ger, inntekt og andre data blir tellende. En viktig 
begrunnelse for å kaste RAE på båten er at 
modellen er kompleks og lite gjennomsiktig. 
Det nye forslaget til kvalitetsevalueringer er nå 
på høring fram til 14. februar, neste år, melder 
the Guardian.

DANMARK

Ny organisasjon
n De åtte danske universitetene stifter en ny 
samarbeidsorganisasjon kalt Danske Universite-
ter. I den nye organisasjonen inngår både rektorer 
og styreledere ved de respektive universitetene. 
«Efter fusionerne står vi med en række stærke 
universiteter, der også som sektor har brug for en 
synlig og stærk samarbejdsorganisation, der kan 
støtte sektorens arbejde for friere og bedre ram-
mevilkår for universiteternes opgaveløsning.

Derfor slutter vi i formandskredsen op om 
dannelsen af Danske Universiteter», sier styrele-
deren for Syddansk Universitet, Johannes Due.

Les mer om dette på www.rektorkollegiet.dk.
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Innledningen er skrevet før jeg treffer den nye ministeren: Jeg tror dette 
blir vanskelig. Tora Aasland, som før var kjent som Tora Haug, har fått en 
jobb hun ikke har vært med på å avgjøre hvordan skal være. Tora Aasland 
har fått jobben fordi den forrige ministeren ikke fungerte. Den er blitt 
kastet på henne. Hun har ikke fått tid til å ref lektere over hva stillingen 
innebærer. Og hun har neppe fått stille betingelser. Hun har heller ikke 
fått tid til å sette seg særlig inn i fagfeltet, og det til tross for at hun i sin tid 
var sentral i Mjøs-utvalget og i 2005 ble utnevnt til Kommandør av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin samfunnsgavnlige innsats. Vet 
hun for eksempel at langt de f leste doktorgrader i medisin nå blir avlagt 
av ikke-medisinere, og at Norge innen kort tid dermed kommer til å stå 
fremfor en skrikende mangel på professorkompetente leger? Ikke vet jeg.

Så er det dette med tiden. Når man har et helt liv å ta av, er det å lage re-
lativt gode portrettintervju i utgangspunktet ikke så altfor vanskelig. Man 
klipper og limer og vinkler. Men når man skriver for et fagblad, har man 
ikke et helt liv å ta av, man skal helst snakke fag. Den tradisjonelle løsnin-
gen er å la fagpersonen få snakke seg tom, så tar man litt om det store li-
vet. Men jeg har bare fått 45 minutter, og 45 minutter med en minister 
pleier gjerne bare å bli 30 reelle minutter. Det blir altså ikke plass til mye 
annet enn fag, fag som ministeren ennå ikke kan si så mye konkret om. 
Oppsummert: Hverken journalisten eller ministeren bør ha for store for-
ventninger. Det kan være at jeg tar feil, men leseren får eventuelt ha oss 
tilgitt.

Denne setningen er derimot skrevet etter at vi er ferdige: Reell tid ble 
34 minutter. Jeg prøvde for øvrig å ta opp problemstillingen om leger og 
doktorgrader og forskjellen på lønnsnivå mellom stipendiater og assis-
tentleger. Vi misforstod hverandre. Det ble bare rør, og er utelatt.

– Hvor vil du sitte, spør nåværende forsknings- og høyere utdanningsmi-
nister, tidligere nestleder i Sosialistisk Venstreparti,  tidligere fylkesmann i 
Rogaland og tidligere forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Tora 
Aasland. 2

– Jeg pleier å sitte i sofaen.
– Du har vært her før?
– Ja, fem ganger.
– Så du er hjemmevant?
– Vel, ministrenes omløpshastighet er relativt høy for tiden.

Aasland svarer ikke på det. 
Vi får begynne. Og siden det skal handle om fag, skriver vi det hele i 

spørsmål–svar-formatet.
– Hvorfor takket du ja til å bli minister?
– Det er noen tilbud man ikke kan si nei til.
– Jeg tror jeg hadde sagt nei.
– Men du er ikke meg. Jeg syntes i alle fall at det var vanskelig å si nei. 

Det var spesielt fristende, fordi departementet nå ble delt og har fått sor-
tert ut forskning og høyere utdanning som eget område.

– Men hva vil du med posten?
– Det viktige for meg er å synliggjøre forskningen og høyere utdan-

ning i enda sterkere grad enn det har vært hittil, noe som selvsagt blir en-
klere når dette store departementet altså er delt på to statsråder. Det er en 
fordel både innad og utad. Jeg kan løfte frem feltet både i samfunnet som 
helhet og i regjeringen som kollegium, og dermed forhåpentlig bidra til 
en positiv utvikling.

– Hva legger du i en positiv utvikling?
– Samfunnet trenger gode institusjoner for forskning og høyere utdan-

ning, og vi trenger å finne et grep som kan synliggjøre hva det er vi tren-
ger å gjøre for – med litt store ord – å skape en bedre verden. Norge bør 
som et rikt land være i front både i teknologi og i samfunnstenkning. Man 
trenger forskning for å forstå, ikke bare i offentlig regi, men også i privat 
næringsliv, noe som selvsagt også vil være en oppgave for meg å fronte. 
Kort sagt: Forskning er utrolig viktig.

– Det er kanskje en heldig tid å bli forskningsminister i. 2009 vil gi regjerin-
gen den største økningen i frie midler siden 1960-årene?

– Og med det vil du si?
– At man kan oppnå Soria Moria-målet om at forskning skal få én prosent 

av BNP innen 2010?
– Det er viktig å ha mål å strekke seg etter. Og jeg har alt erfart at jeg 

har en svær jobb å gjøre for å få hevet forskningsinnsatsen, både den of-
fentlige og ikke minst i næringslivet. 

– Da jeg intervjuet Øystein Djupedal da han begynte som minister, sa han 
at han skulle få til Soria Moria-målet og at han insisterte på at hans suksess 
skulle måles etter det. Har du tenkt å love det samme?

– Målet ligger der og er meget viktig. Utfordringene er f lere enn det 
som står i Soria Moria. Da spesielt hva vi kan gjøre for å øke den allerede 
betydelige innsatsen som det private næringsliv gjør. Jeg ønsker å få næ-
ringslivet med på laget, og jeg ønsker å gi det gode incentiver.

– Men skal målet nåes, må det tilføres fire milliarder neste år og fire milli-

SAMTALEN

KOMMANDøREN
MEDISINERNE OG KLIMAFORSKERNE KAN KANSKJE SE FREM TIL MER PENGER. TORA AASLAND1 SIER IKKE MER.

SAMTALE: JON HUSTAD FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

1 Tora Aasland er av embetsmannsslekt og født i Skien 6. november 1942.
2 Hun ble innvalgt på Stortinget fra Akershus i 1985 og ble utnevnt til 

fylkesmann i Rogaland i 1991.
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arder til året etter i friske midler fra det offentlige alene. I tillegg finnes det be-
regninger som viser at næringslivet må ansette 30.000 personer ekstra de neste 
to årene i forskningsrelatert virksomhet. Tyder det ikke på 1)at målet er urealis-
tisk, og 2)at om pengene kommer, så vil ikke forskningsfeltet greie å nyttiggjøre 
seg så mange penger og stillinger?

– Ja, det er ambisiøse mål, og det er viktig for meg å ha dem, både fordi 
det gir meg noe å strekke meg etter, og fordi det anskueliggjør for meg at 
vi må ref lektere over hvor vi skal gjøre en ekstrainnsats og hva slags opp-
trappingsplaner vi må ha på lang sikt. Og de viktigste områdene for meg 
er for det første klimaområdet. Miljøutfordringene og det som følger av 
den store saken som vi alle nå er opptatt av: Den globale oppvarmingen. 
Her må Norge øke sin innsats, ikke bare gjennom økte midler, men også 
med samlende internasjonale grep. Det andre jeg er spesielt opptatt av, er 
helse- og omsorgsforskningen hvor vi særlig innenfor de basale medisin-
ske funksjoner trenger økt innsats. Det siste handler om hvert enkelt 
menneskes overlevelse, det første om klodens. På begge områder må vi 
samle og samordne innsatsen. Det blir gjort svært godt arbeid allerede i 
dag, men det virker for meg å være litt spredt på en rekke ulike steder.

– Sier du nå at den eventuelle bevilgningsøkningen som kommer, kommer 
på spesifikke områder?

– Det som er sentralt for meg, er å øke og samordne innsatsen på de 
spesifikke områdene hvor vi har sterkest behov for forskning, men med 
det sier jeg også at vi trenger tverrfaglighet fordi begge de nevnte områ-
dene innebærer så mye ulikt, men som må koordineres. Et godt eksempel 
på det er Forskningsparken her i Oslo, nærmere bestemt Science, som jeg 
har vært og besøkt i dag. Der har mange institutt gått sammen om et stort 
og ambisiøst program som blant annet handler om miljø og klima. Det 
jeg vil understreke, er at det selvsagt skal være mye forskjellig forskning, 
men at det er spesielle områder som kaller på spesiell oppmerksomhet, og 
disse vil jeg bidra til at blir så tunge og samordnede som mulig.

– Men det er vel begrenset hvor mye klimaforskningen kan svelge på kort 
tid? Skal de få alt det de peker på?

– Selvsagt sier jeg ikke det. Man må alltid ta hensyn til fordøyelsen. 
Men de kan ta imot mer, og jeg mener at jeg har en oppgave som inspira-
sjonskilde. Jeg er selvsagt også opptatt av rekrutteringsproblemene som 
forskningen generelt står overfor. Vi må få f lere unge inn. Men jeg kan 
ikke sitte her og tallfeste hvor mye de ulike områdene kan svelge. Det er 
ikke en statsråds oppgave.

– Er det en fordel eller ulempe å bli minister midt i en periode?
– Doseringen av fordeler eller ulemper kan jeg vanskelig si noe om, i 

det minste ikke før jeg har fått virke en stund. Det er selvsagt en ulempe 
ikke å ha fått være med på å påvirke det budsjettet jeg har å forholde meg 
til. Men det er selvsagt en fordel å komme frisk og uthvilt til et felt de 
f leste er enige om trenger ny og forsterket oppmerksomhet, noe som altså 
delingen av departementet illustrerer. Jeg mener regjeringen gjorde rett i 
å dele departementet.

– Stilte du konkrete krav før du sa ja?
– Nei, det gjorde jeg ikke.
– Så du hadde ikke lyst til å forhandle?
– Det var ikke noen grunn til det. I løpet av et liv får man, som jeg sa til 

å begynne med, noen tilbud man vanskelig kan takke nei til. Jeg har alltid 
ønsket å kunne påvirke samfunnsutviklingen, og denne jobben gir meg 
en forsterket mulighet. Jeg vil gjerne bidra, og da er det ikke naturlig å 
forhandle og stille krav.

– Hva kan du gjøre for å omprioritere ressurser – begge de ulike stu-
dentrevolusjonene gav økt satsing på samfunnsfagene. En Nifu Step-rapport 
fra i vinter viser at Norge sammen med Danmark bevilger relativt sett mest 
penger til samfunnsforskningen i Europa?

– Sammenlignet med teknologifagene er ikke samfunnsfagene et vel-
dig stort område. Jeg er selv samfunnsviter og vet noe om betydningen av 
å ha god kunnskap på det området. Man må ha samfunnsforskning for å 
forstå hva den teknologiske forskningen gjør med samfunnene. Jeg har 
ellers ingen ambisjon om å gå Forskningsrådet i næringen når det gjelder 
intern prioritering av ulike fagområder utover at jeg vil peke på noen spe-
sielt viktige satsningsområder, som jeg alt har nevnt. Samfunnsfagene er 

like viktige både når det gjelder miljø og de globale utfordringene, som de 
er innenfor basalmedisin, særlig i den forebyggende delen. 

– Du var med i Mjøs-utvalget 3.Enhver finansieringsmodell skaper føringer 
og dermed kanskje også problem. Eksempelvis i Tromsø har det i f lere år vært 
slik at det er f lere studenter på bachelorstudiet i psykologi enn det er på hele 
mat.-nat.-fakultetet, med konsekvenser for antall stillingshjemler. Da blir det 
vanskelig for politikere å prioritere overordnede mål?

– Systemet er jo hele tiden under en eller annen form for oppfølging og 
evaluering. Det som skjer akkurat nå, er at det i løpet av få uker kommer 
til å bli lagt frem en stortingsmelding som vil være en statusrapport for 
hele kvalitetsreformen. Det har alt vært noen miljøer som har vurdert 
ulike elementer ved reformen, blant annet finansieringssystemet, som du 
er inne på, og jeg ønsker å gi Stortinget en mulighet til å diskutere både 
det som ser lovende ut og det som helt åpenbart trenger en ny vurdering. 
Jeg ønsker selvsagt også at de ulike lærestedene skal være med på en slik 
diskusjon. Så langt mener jeg at mye av det som var hensikten, et bedre 
studietilbud og bedre oppfølging av studentene, ser lovende ut. Men på 
andre områder er det for tidlig å trekke bastante konklusjoner om hvordan 
ting fungerer. Men dette skal jeg virkelig følge med på. (Etter gjennomles-
ning av informasjonsavdelingen ble dette lagt til: En saksopplysning er at 
Tora Aasland ønsker å se stortingsmeldingen om kvalitetsreformen i sam-
menheng med Stjernø-utvalgets rapport og Rekrutteringsmeldingen som 
kommer i løpet av våren. De vil alle tre være del av diskusjonen rundt 
dette temaet.)

– Både internasjonale evalueringer av norsk forskning og Forskningsrådet 
har anbefalt at en større del av norske forskningsbevilgninger bør være såkalt 
frie og mindre bundet opp til konkrete prosjekt og program. Men er det mulig så 
lenge alle departement har sine forskningsbudsjett, noe som vel er ønskelig for å 
få andre ministrer med på å presse Finansdepartementet til å bevilge mer pen-
ger?

– Jeg ønsker å utfordre mine kolleger til å være med på et samarbeid 
om forskning. Det er jeg sikker på å få til. Det er viktig å få andre departe-
ment til å se seg selv som en del av en større forskningshelhet. Det er en 
av grunnene til at det er viktig for meg å meisle ut noen sentrale sats-
ningsområder som andre statsråder vil kjenne seg hjemme i og føle tilhø-
righet til, det være seg på overordnede programmer eller konkrete pro-
blem. 

– Så du ønsker ikke å få alle forskningsmidlene under ditt program?
– Nei, det er viktig at alle ministrer ser på seg selv og sine områder som 

en viktig del av en større forskningshelhet.

3 Hun var nestleder i Mjøs-utvalget, og tilhørte flertallet på alle punkt.

Man må ha samfunnsforskning for å forstå 
hva den teknologiske forskningen gjør med 
samfunnene. Jeg har ellers ingen ambisjon 
om å gå Forskningsrådet i næringen når det 
gjelder intern prioritering av ulike fagområder 
utover at jeg vil peke på noen spesielt viktige 
satsnings områder.

Minister for forskning og høyere utdanning Tora Aasland



forskerforum 10 • 2007 • side 24 forskerforum 10 • 2007 • side 25

FELTRAPPORT

Romanar. Reiseskildringar. Lovbøker. Eller ei 
avhandling om onani. Alle slags bøker var til 
sals under norske bokauksjonar på slutten av 
1700-talet. Men kven var kjøparane? 

– Dei representerte eit breitt spekter av fol-
ket. Blant bokkjøparane finn ein statthaldarar, 
bakarar, studentar, parykkmakarar, husmenn 
og bønder. Eg meiner at ein tidlegare har under-
vurdert kva som skjedde i det litterære offent-
lege livet i Noreg på slutten av 1700-talet. Ikkje 
minst har ein undervurdert kor stor del av det 
norske folket som las bøker, seier Lis Byberg, ry-
kande fersk doktor i historie ved Universitetet i 
Oslo (UiO). Frå før er ho bibliotekar med hovud-
fag i historie. 

– Eg hadde lyst til å kombinere bakgrunnen 
min som bibliotekar og historikar, og fekk støtte 
til vidare forsking frå Norges forskningsråd gjen-
nom bibliotekforskingsprogrammet. 

Byberg fortel at fagfeltet bokhistorie i dag er 
eit stort forskingsfelt internasjonalt, men ganske 
nytt i Noreg.

– Det eg synest er fengande, er at forskarar frå 
mange ulike fagfelt jobbar med bokhistorie, både 
litteraturvitarar, sosiologar, bibliotekarar og his-
torikarar. Bokhistorie omfattar alle aktørar som 
er involverte i livet til bok. Svært viktig er også 
kva for innverknad ei bok har på samfunnet. 

40 leseselskap for bønder 
Det var då Byberg heldt på med hovudfagsopp-
gåva si om leseselskap for bønder, at ho oppdaga 
kor opplyste og leseføre mange bønder var på 
1700-talet. 

– På den tid var leseselskap høgste mote blant 
borgarskapen i Europa, men det spesielle for No-
reg var opprettinga av leseselskap for bønder. Bi-
skop Peder Hansen i Kristiansand stift fekk opp-
retta heile 40 leseselskap for bønder i perioden 
1798 til 1804. Biskopen skreiv i ein rapport til 
København at ein bonde i Bjelland sokn bad om 
orsaking for nokre av bøkene sine. Nokre av dei 
hadde han nemleg berre lese om i De Berlingske 
Aviser. Det gjorde eit sterkt inntrykk på meg at 
norske bønder skaffa seg informasjon om bøker 
gjennom aviser som kom ut i København. Eg 

tenkte at det må ha sett heilt annleis ut i det litte-
rære Noreg på 1700-talet enn ein har trudd. 
Difor måtte Byberg forske meir på temaet. Ho 
tok for seg trykte bokkatalogar frå 1700-talet for 
å finne ut i kva grad dei var viktige som infor-
masjonskanalar. Og i kor stor grad var bokkata-
logane med på å gjere bøker tilgjengeleg for 
breie befolkningsgrupper? 

– Nesten ingen andre har studert norske bok-
katalogar. Danske forskarar har konsentrert seg 
om katalogar som kom ut i Danmark. I Noreg 
vart det trykt ganske få katalogar over nye bøker 
i perioden mellom 1750 og 1815. Eg oppdaga at 
katalogar frå bokauksjonar var heilt domine-
rande i materialet. Difor ville eg fokusere på 
bokauksjonskatalogane for å sjå kva bilete dei 
gjev av den norske bokmarknaden. 

140 000 bøker å velje i 
Byberg har sett nærare på 145 av 150 utgjevne 
bokauksjonskatalogar.

– Den norske marknaden på 1700-talet var 
dominert av brukte bøker. Dei var lettaste til-
gjengeleg i lokalmiljøa. I bokauksjonskatalo-
gane har eg funne 140 000 bøker, så det var ty-
delegvis mange bøker å velje i. 

Når det var ganske store boksamlingar som 
skulle auksjonerast bort, vart det trykt bokkata-
log, på same vis som ei inventarliste. 

– Sjølve katalogen vart også interessant sei-
nare, for på ein bokauksjon fann ein ofte ein 
bunt med gamle bokkatalogar. Dei fortalde om 
bøker som var utgjevne og som ein kunne prøve 
å skaffe seg, seier Byberg 

Bøker ordna etter format
I katalogane er bøkene nummererte, men infor-
masjonen er oftast ufullstendig, til dømes står 
det gjerne berre etternamnet på forfattaren og 
ein kortvariant av tittelen, som «Brorsons 
Prædikener». 

– Katalogane er ordna etter storleik: foliofor-
mat, kvartformat, oktavformat eller romanfor-
mat – og til slutt dei aller minste formata. Dette 
formatsystemet vart teke i bruk i Danmark-No-
reg alt på 1500-talet. 

Tidlegare har danske Henrik Horstbøll ana-
lysert ei rekkje danske bokkatalogar frå 1600-, 
1700- og 1800-talet, der han viser at det er ein 
samanheng mellom bokformat og skriftspråk 
Store, dyre bøker var ofte på latin, medan dansk 
var dominerande i dei mindre bøkene.

– Eg fann ut at to tredjedelar av bøkene i nor-
ske auksjonskatalogar var i romanformat eller 
mindre. Små bøker var som oftast billegast, og 
nådde ut til eit breitt lag av folket. Eg har også 
sett på språket i bøkene. Dansk og tysk var det 
vanlegaste, men mange bøker var òg på fransk. 

Las tidlegare enn ein har trudd 
Horstbøll har påvist at vanlege menneske i Dan-
mark las bøker mykje tidlegare enn ein har 
trudd, alt på 1500-talet vart bøker trykt i små for-
mat og spreidd på landet og i byane. I Noreg står 
forskingsarbeidet til Jostein Fet sentralt i denne 
samanhengen. 

– Fet har gått gjennom over 16 000 bonde-
skifte frå 1690–1839. Meir enn halvparten av bø-
kene han fann i skifta, var bøker som ikkje gjekk 
inn i konfirmasjonsundervisninga. Dette er med 
på å underbygge tesen hans om at svært mange av 
den norske landallmugen kunne lese allereie før 
den obligatoriske skulen vart innført i 1739–41. 
Eg har studert visitasprotokollen til biskop Han-
sen i Kristiansand stift frå 1798–1804, der han 
analyserer korleis den konfirmerte ungdomen var 
til å lese. Han meinte at i 80 prosent av sokna las 
ungdomen tilfredstillande eller betre. 

Byberg fortel at skriveundervisning ikkje vart 
obligatorisk før langt utpå 1800-talet. 

– Men det at dei ikkje kunne skrive, var ikkje 
det same som at dei ikkje kunne lese. Ein har også 
hatt ein tendens til å seie at det var mannen, eller 
husbonden, som las. Men det finst mange vitnes-
byrd om at borna lærte å lese av mødrene, seier ho. 

Alle slags folk kjøpte bøker
I protokollane som vart ført over bokauksjonane 
står det oppført format, kva boka var verdsett til, 
prisen ho vart seld for, og kven som kjøpte boka. 

– Kven var dei som kjøpte bøker på auksjo-
nane? 

kven: Lis Byberg, høgskulelektor ved avdeling for journalistikk, bibliotek- 
og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo. Rykande fersk doktor art. i histo-
rie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Humanistisk 
fakultet, Universitetet i Oslo.
kva: I doktoravhandlinga Bøker for bymann og bonde. Bokauksjonen i 
norsk litterær offentlighet 1750–1815 viser ho at ein mykje større del av det 
norske folket deltok i det litterære offentlege livet enn ein tidlegare har 
trudd.
korleis: Har analysert 145 bokauksjonskatalogar og protokollar frå 11 av 
auksjonane som vart haldne i Noreg i perioden 1750–1815. 

Av Johanne Landsverk (tekst og foto)

Prosjekt: Bokauksjonane i det norske litterære offentlege liv 1750–1815. Institusjon: Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.  
Fagretning: Bokhistorie. Finansiering: Toårig stipend frå Forskningsrådet gjennom bibliotekforskingsprogrammet. Eitt år betalt av Høgskolen 
i Oslo. Arbeidsform: Analyse av bokauksjonskatalogar og auksjonsprotokollar. Uunnverlege verktøy: Den digitale folketeljinga frå 1801. 
Biblio tekarane ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Publiseringsformer: Doktoravhandling. Ny kunnskap: Bokauksjonane stod sentralt når det galdt 
å spreie bøker i det norske samfunnet, og auksjonskatalogane inneheldt eit breitt tilbod av bøker som ikkje berre retta seg mot overklassa. 

Bøker for bymann og bonde

 – Ein har undervurdert kor stor del av det 
norske folket som las bøker. Det må ha 
sett heilt annleis ut i det litterære Noreg 
på 1700-talet enn ein har trudd, seier ei 
engasjert Lis Byberg, nybakt doktor i bokh-
istorie.
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– Det var utruleg mange ulike menneske. Eg 
har analysert elleve bokauksjonar som vart 
haldne i Trondheim, Melhus, Oppdal, Hokk-
sund, Kristiansand og Oslo. Samla sett var 35 
prosent av kjøparane frå embetsverket, og 24 

prosent tilhøyrde borgarskapen. Mange var også 
lærarar, studentar og folk som var tilsette hjå an-
dre, som skrivarar, fullmektigar eller handels-
betjentar. 

For å identifisere kjøparane, har Byberg 
brukt den digitaliserte folketeljinga frå 1801, og 
blant bokkjøparane dukka det opp parykkmaka-
rar, futar, skipparar, kammerherrar, stabsmusi-
karar og bakarar. Om auksjonane var på lands-
bygda, kom også bøndene på banen. 

– Under bokauksjonane på Melhus preste-
gard og Oppdal prestegard var heile 17 prosent 
av kjøparane bønder. Eit anna interessant funn 
er at borgarskapen då berre utgjorde 8 prosent 
av kjøparane. Ein reiste ikkje på landet for å 
kjøpe bøker. 

– Kva type bøker vart kjøpt? 
– Det er eit forbausande stort spekter. Mykje 

var opplysningslitteratur, til dømes jordbruks-
bøker og medisinbøker. Hadde ein lite pengar, 
kjøpte ein kanskje bøker ut ifrå eit nytteaspekt, 
som lovbøker og bøker om rekneskapslære. På 
auksjonane var det ein god del religiøse bøker, 
og ein kunne finne teologisk litteratur på latin. 
Der var også mange romanar, til dømes av en-
gelske forfattarar, som var omsette til dansk, 
tysk eller fransk. I auksjonskatalogane kan ein i 
tillegg finne pornografi og samfunnskritiske 

bøker. Kanskje hadde embetsmenn kjøpt bø-
kene på reise i utlandet, og nokre år seinare kom 
bøkene på auksjon og hamna i hendene på ein 
bonde. Dette er eit spennande materiale som ein 
kunne ha forska meir på, seier Byberg.

Bøkene er nummererte, men informasjonen er oftast ufullstendig, som for bok nr 72: «Tissot von der Onanie». Katalogane er også ordna etter format, 
som folio, kvart og oktavformat.

Bøker kunne også bli seld saman med anna 
lausøyre, som hr. Jens Bohms gang- og lin-
klede. 

Institutt for arkeologi, 
konservering og historie 
(IAKH), Universitetet i 
Oslo
• Instituttet vart oppretta 1.januar 2005, 

då arkeologi, konservering og historie 
vart slått saman til eitt institutt.

• Instituttet har ca. 120 tilsette, med-
rekna stipendiatar og teknisk-adminis-
trativt personale. 

• Innanfor historie har instituttet hatt sterkt 
fokus på moderne samtidshistorie, som 
forskingsprosjektet «Forum for samtids-
historie, FoSam». Døme på andre for-
skingsprosjekt er «Demokratisk teori og 
historisk praksis, ca. 1750 til 1850».

• Lis Byberg er den første som tek dok-
torgrad innanfor forskingsfeltet bokhis-
torie ved IAKH. Oslo 1956: Dans på studenterkroa i Oslo. Dovre-

hallen var i mange år Oslo-studentenes vannhull. 
Foto: Scanpix

HISTORISKE BILDER
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Den 30. november 1943 fengsles elever og lærere 
ved Universitetet i Oslo (UiO). Den mørke novem-
berdagen blir universitetet stengt av Gestapo og 
okkupasjonsmakten. På dette tidspunktet har den 
økende konflikten mellom universitetet og de 
nazistiske myndighetene nådd klimaks. Rundt 
1200 menn blir stuvet inn i aulaen hvor de sitter i 
litt over et døgn. Av disse blir 650 sendt til Tyskland 
der de havner i konsentrasjonsleirer og i SS-skoler.

– Dette blir gjort på grunnlag av rikskommis-
sær Josef Terbovens frykt for å ha altfor mange 
våpenføre englandsvennlige unge menn samlet i 
hovedstaden, sier forsker Jorunn Sem Fure, for-
fatter av boken Universitetet i kamp 1940–1945 og 
forsker ved Forum for universitetshistorie, UiO.

I Tyskland ble nordmennene skilt ut fra an-
dre politiske fanger i Europa. Halvparten ble 
sendt til Buchenwald konsentrasjonsleir. De 
fikk bedre mat og klær enn de andre fangene og 
forsøkt opplært til å bli nasjonalsosialister, etter-
som de hadde germansk tilhørighet. Den andre 
halvparten ble sendt til SS-skoler. Deres status 
ble forsøkt omdefinert fra fanger til rekrutter. 

– Dette prosjektet ble for tyskerne totalt mis-
lykket. De trodde de hadde alt under kontroll, og 
at hjernevasking og ideologisk opplæring skulle 
gi resultater. Om de ikke var anti-nazister før de 
ble sendt til Tyskland, ble de det i alle fall under 
oppholdet. De kom tilbake med de hvite bussene 
i april 1945.

Okkupasjonsforskningen er i de senere årene 
anklaget for bare å skrive om heltene og de som var 
imot okkupasjonen. Det fascistiske og nasjonalis-
tiske partiet i Norge talte 55 000 medlemmer, 10 
000 barne- og ungdomstilsluttede og 5000 unge 
menn meldte seg frivillig for å bekjempe russerne 
på Østfronten.

– Jeg tror den anklagen om svart-hvitt frem-
stilling av okkupasjonen er utdatert. Det er mulig 
at forskning på1950- og 60-tallet var ensidig opp-
tatt av motstandsperspektivet og aktørene, men 
folk som Hans Fredrik Dahl og andre har lenge 
drevet med fascismeforskning og undersøkt NS 
som politisk aktør og fenomen, sier Sem Fure.

Hun forteller at i løpet av de siste ti årene er 
det kommet mye forskning om russerfangene, 
tyskerjentene og hjemmefrontens likvideringer. 
Flere bedriftshistorier tar opp spørsmålene 
rundt den norske økonomiske kollaborasjon (Or-
kla og Hydro), og ikke minst den norske bistand 
til jødedeportasjonene blir brettet ut på HL-sen-
teret på en måte som er alt annen en fordelaktig 
for norske aktører og det norske kollektive selv-
bildet. Det er også kommet f lere bøker som tar 
et kritisk blikk på rettsoppgjøret. 

– Professor Adolf Hoel var NS-medlem og ble 
utpekt som rektor ved UiO i 1941. Hoel skjønte 
selv at det ikke skulle bli lett å endre universitets 
profil. Han forsto at endringene måtte skje lang-
somt, og en av strategiene var å opprette egne in-
stitutter.

Opprettelsen av «Institutt for historisk fors-
kning» under ledelse av Gudmund Snitler var 
NS’ første forsøk på å slå en faglig kile inn i uni-
versitetssystemet. 

Det ble i alt opprettet fire nazistiske institut-
ter (som alle ble stengt etter krigen):

• Instituttet for historisk forskning skulle gran-
ske den norske nøytralitetspolitikken før kri-
gen og regjeringen Nygaardagsvold, for å gi den 
skylden for okkupasjonen. Prosjektet var poli-
tisk problematisk, og det kom aldri noen rap-
port om dette, selv om det ble samlet en del ma-
teriale. Lederen var Gudmund 
Schnitler i samarbeid med en 
annen NS-innsatt, professor 
Herman Harris Aall. Institut-
tet fikk aldri innpass formelt 
på universitetet. Fakultetet av-
viste det, selv om Aall og 
Schnitler ble fakultetsmed-
lemmer.

• Arvebiologisk institutt skulle 
levere vitenskapelig baserte 
anbefalinger for NS-regimets 
befolkningspolitikk/euge-
niske program (bl.a. å utvide 
steriliseringsloven). Lederen 
var stipendiat Thordar Quelp-
rud, som sykemeldte seg et-
ter et knapt år. 

• Pressevitenskapelig institutt. 
• Institutt for omsetting av 

middelalderbrev hadde ikke 
noen spesiell politisk agenda. Der drev de med 
oversettelser og utgivelser av gamle kildeskrift. 
Lederen, O A Johnsen, fikk kritikk etter krigen, 
fordi han søkte og fikk støtte til sitt arbeid di-
rekte fra NS-departementet og ikke fra Univer-
sitetet og sitt eget fakultet.
«Det akademiske liv skal i sin form, sitt ve-

sen og sin gjerning være et middel til å føre na-
sjonen oppover og fremover(…)». Slik gjenga Af-
tenposten Nasjonal Samlings akademiske visjo-

ner i forbindelse med overtakelsene av student-
utvalgene i 1941.

– Ifølge NS-studentenes tidsskrift Huginn, var 
man nå inne i en politisk, sosial og sosiologisk 
tidsalder. Det sosiologiske element måtte innfø-
res for at studentene skulle lære å kjenne den 

norske stats autoritet. Filoso-
fien, psykologien og logikken 
var utilstrekkelig. Militærhis-
torie og rasebiologi skulle også 
innføres, slik som i Tyskland, 
sier Jorunn Sem Fure. 

I Tyskland var universite-
tene viktige arenaer for nasjo-
nalsosialismen i framvekst, og 
ble slik viktige støttespillere 
for regimet. Nasjonal Samling 
hadde derimot en klar oppfat-
ning av Universitetet i Oslo 
som en institusjon som var for-
ankret et i liberaldemokratisk 
tradisjon. De prøvde gjennom 
hele okkupasjonen å påvirke og 
ensrette det sivile samfunn og 
samfunnssektorene, men ble 
også møtt med motmakt og 
holdningskamp. 

NS’ tilnærming til kunst og vitenskap var 
bygget på en negativ forståelse av det bestående: 
Universitetet var infisert av marxistisk gift, stu-
dentene var selvopptatte, materialistiske og una-
sjonale. Lærerne var nedsunket i liberalismens 
destruktive åndsfrihet.

Det kom til et punkt da tyskerne ikke lenger 
var nådige mot studenter eller lærere, de ble alle 
som opposisjonelle å regne. Tyskerne innså at 
Universitetet ikke var til å nazifisere, studenter 

Universitetshistoriens
mest dramatiske tid

AV Guri Charlotte Wiggen

Okkupasjonen av Norge ble en dramatisk peri-
ode i Universitetet i Oslos historie. Læreste-
dene skulle styres etter førerprinsippet.

oslo 1944: Ministerpresident Vidkun Quisling taler på Universitetsplassen i Oslo – mot det han kaller forræderne i London og for kampen mot bol-
sjevismen. Tysk ørn og solkors på talerstolen. Norsk f lagg i bildet. (Foto: Kihle/NTB/Scanpix)

Fredsdagene 1945. Norske studenter kommer hjem fra Tyskland med tog. De ble sendt til Tysk-
land for hjernevasking og ideologisk opplæring. Om de ikke var anti-nazister før de ble sendt til 
Tyskland, ble de det i alle fall under oppholdet. Her vinker studentene med f lagg ut av togvin-
duet. (Foto: NTB / Scanpix)

Historiker og forsker ved 
Forum for universitetshis-
torie, UiO, Jorunn Sem 
Fure har skrevet boken 
Universitetet i kamp 
1940–1945.



forskerforum 10 • 2007 • side 30 forskerforum 10 • 2007 • side 31

20 spørsmål

1) Kor var Siad Barre diktator frå 1969 til 1991?
2) Kva slags møbel er eit skatoll?
3) Kor ligg det tekniske universitetet Chalmers?
4) Kva for opprinneleg bandmedlem blir rekna som 

grunnleggaren av The Rolling Stones?
5) Kva for stat er den einaste i Europa som framleis prakti-

serer dødsstraff?
6) Kva år fann den såkalla «tyske hausten» stad, då f leire 

terroraksjonar vart utført for å få sett fri dei fengsla leia-
rane av RAF?

7) Kva for kvinne sa i 1912: «Det er ein draum det som har 
hendt i kveld – at me hev opna eit teater med norsk tale-
mål i Kristiania og er komne fraa det med livet.» 

8) Kva for tsjekkisk forfattar introduserte ordet robot i eit 
skodespel frå 1920?

9) Kva for treslag vart brukt til å bygge tempelet i Jerusa-
lem rundt år 1000 f.Kr?

10) Kva for europeisk avtale trådte i kraft i Noreg 25. mars 
2001?

11) Kva for by i Irak kom Saddam Hussein frå? 
12) På kva for fagfelt blir Fieldsmedalja rekna som ein slags 

«Nobelpris»?
13) Kva for kinesisk lære vil for eksempel avgjere plasseringa 

av ei dør i høve til gode og vonde ånder?
14) Kva heitte den kinesiske presidenten som måtte f lykte 

med regjeringa si til Taiwan i 1949?
15) Kva kallast den samlinga av norrøne gude- og heltekvad 

som både Håvamål og Voluspå er del av?
16) Kva periode omfattar den såkalla Weimar-republikken i 

tysk historie?
17) Kven overtok i haust som direktør ved Norsk Utenriks-

politisk Institutt?
18) I kva for idrett er Hypo Niederösterreich og Krim Ljubl-

jana blant dei beste laga i verda?
19) I kva land var sjølvstenderørsla Sajudis verksam på 

80-talet?
20) Kven er det svenskane kallar farbror Joakim?

20 spørsmål

1) Kva er tamarind?
2) Kva er det største rovdyret i Danmark?
3) Kven er David Miliband?
4) Kva er siste bokstaven i det svenske alfabetet?
5) Kven blir rekna som den russiske 
nasjonalpoeten?
6) Kva heitte helten frå første verdskrig som vart 
«Frankrikes Quisling» i den andre?
7) Kva er kvadratrota av 1369?
8) Kva for brotsverk var Ronald Biggs med på i 
England i 1963?
9) Kor ligg området Tunguska, som i 1908 vart 
ramma av eit kometfragment?
10) Kva heitte statsministeren som vart myrda 
av ein jødisk ekstremist i Tel Aviv i 1995?
11) Kven er Ben Bernanke?
12) Kva er mahjong?
13) Kva vart Agnes Gonxhe Bojaxhiu frå Skopje 
betre kjend som?
14  ) Kva for mannsnamn blir brukt i 
radiosamband innan luftfart for å vise at ein har 
oppfatta det den andre sa?
15) Kven speler Ripley i dei fire Alien-filmane?
16) Kva heiter elva som renn gjennom Praha?
17) Kva kallast regjeringa si programerklæring 
som Kongen les ved opninga av Stortinget kvar 
haust? 
18) Kva for gammal afghansk by har gitt namn 
til ein skibinding?
19) Kva slags fugl vart i 1915 varemerket til 
Freia?
20) Kven sa i 1966 at «eg har ikkje noko 
uoppgjort med Viet Cong. Dei kalla meg aldri 
nigger»?

Det samiske perspektivet
Hva jobber du med nå?
– Et svensk-norsk aksjonsforskningsprosjekt som ser på hvordan 
lærerne kan styrke det samiske perspektivet – ta vare på tradisjoner, 
språk og kulturell praksis – ved to samiske skoler i Sverige. Det er 
spesielt, fordi skolene selv tok initiativet til forskning.

Hvor tenker du best?
– I senga, idet jeg våkner. De beste ideene er antakelig produsert i 
løpet av natta. Da gjelder det å finne notatblokk fort, og skrive dem 
ned før jeg glemmer dem.

Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– Jeg har ikke noen bibel. I det siste har Decolonozing Methodolo-
gies av maorien Linda Tuhiwai Smith fra New Zealand vært viktig, 
fordi den tar utgangspunkt i forskning på urfolk, av urfolk. Det er 
viktig å få styrket sin selvtillit som samisk forsker.

Hva er tabu i ditt fag?
– Å kategorisere barn, eller dem som skal lære, etter intelligens. 

Hva skal til for å bli en god pedagog?
– Du må kunne legge til rette for læring hos studentene, slik at de 
best mulig får brukt sine potensialer. Og du må brenne for faget du 
underviser i. Hvordan skal studentene tro på det du sier hvis du ikke 
gjør det selv?

Hvem er den beste læreren du har hatt?
– Veilederen min på hovedfag, professor Anton Hoëm, var inspire-
rende og engasjert. Han satte forskningen min inn i en større sam-
menheng, og ga meg følelsen av at det jeg holdt på med var viktig for 
samfunnet.

Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
– Kanskje et estetisk fag, som joik og fortelling. Jeg synes det er beri-
kende, og det er en viktig del av den samiske kunnskapen – en av 
stengene som holder lavvoen oppe.

Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
– Jeg ville virkelig tatt i når det gjelder å styrke skolen. Skolene burde 
ikke slite med mangel på utstyr, bygninger og mat til barna. Vi 
trenger ikke f lere reformer, men f lere ressurser.

Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
– I Kautokeino. Jeg stemte nei, men var ikke så engasjert at jeg fulgte 
spesielt med på opptellingen. 

Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
– Jeg setter stor pris på lederne, kommentarer fra miljøene og ulike 
perspektiver på politiske saker. Nyansering er viktig.

av ida kvittingen

Svar:
1) Somalia
2) Ein høg kommode med skuffar og skri-

veklaff
3) I Göteborg
4) Brian Jones
5) Kviterussland (i Russland er det mora-

torium på dødsstraff sidan 1996)
6) 1977
7) Hulda Garborg
8) Karel Capek
9) Seder
10) Schengen-avtalen
11) Tikrit
12) Matematikk
13) Feng shui
14) Chiang Kai-Shek
15) (Den eldre) Edda
16) 1919–1933
17) Jan Egeland
18) Handball for kvinner
19) Litauen
20) Onkel Skrue

10 kjappe asta mitkijá balto
Medlem nr. 30101190
stilling: Førsteamanuensis i 
pedagogikk, Samisk høgskole/Sámi 
allaskuvla.
utdanning: Lærerutdanning, 
hovedfag i pedagogikk, Universitet i 
Oslo.
første jobb: Lærer ved Skogan-
varre barneskole, Finnmark, 
1970–71.
karrieremål: Jeg vil jobbe videre 
med å utvikle ny kunnskap innenfor 
faget mitt, særlig om samisk skole.

og lærere ble tatt, og Universitetet erklært 
stengt.

Pressevitenskapelig institutt skulle ledes av 
Eivind Mehle, som kom fra jobben som direktør 
i NRK til et eget professorat på Universitetet i 
1944. Han ble Norges første medieprofessor.

NRK ble overtatt av Nasjonal Samling (NS) 
den 25. september 1940, noe Mehle sto i spissen 
for. 

– Hensikten med ansettelsen av Eyvind Me-
hle ved Universitetet skulle være å etterape suk-
sessen i Tyskland: å øke oppslutningen rundt 

det nasjonalsosialistiske prosjektet og innordne 
Norge i det tyske storrike, sier Jorunn Sem Fure. 

NRK har opptak i sine arkiver fra Mehles tid 
som radiojournalist.

– Det oser av begeistring av hans stemme på 
radio og av det han har skrevet. En bergenser 
med svært sterk og karismatisk radiostemme. 
Han rapporterer begeistret Goebbels’ ankomst 
til Oslo: «Toget kommer rullende inn…»

Mehle hadde partitilhørighet til Nasjonal 
Samling (NS) fra de første årene.

Eyvind Mehle hadde tidligere forsøkt å få inn-

pass på universitetet. Med Quislings støtte øn-
sket han å overta ledelsen av Institutt for sam-
menlignende kulturforskning. Hans orientering 
var det germanske og rasebaserte menneskesyn, 
men han manøvrerte vekk fra tanken, da rekto-
ren Adolf Hoel forsto dette ville føre til protester 
blant de andre professorene og fordi instituttet 
var grunnlagt på en nærmest antinasjonalistisk 
kulturteoretisk ide – med inspirasjon fra gjeste-
forelesere som den amerikanske antropologen 
Franz Boaz og franske historikeren Marc Block.

Da forslaget om de nye fagene innen journa-
listikk og publisitet dukket opp, foreslo Adolf 
Hoel at Eivind Mehle skulle få bestyre sitt eget 
fagfelt. 

Mehle tok utgangspunkt i at moderne massepå-
virkning var tidens kommunikasjonsform. Han øn-
sket å studere hvilke metoder som kunne «beherske 
offentligheten». Propagandadepartemen tet i Tysk-
land var et klart og konkret forbilde som anvendte 
en kommunikasjonsstrategi og mediekunnskap 
som han mente burde overføres til norske forhold. 

Hitlers propagandadepartement var et møn-
ster som opprinnelig skulle brukes i Norge for å 
snu opinionen. Mediearbeiderne måtte vite hva 
slags samfunn de skulle tjene, det var den nasjo-
nalsosialistiske samfunnsmodellen i emning. 

– Sannheten var at tyskerne og NS på det 
tidspunktet var på vei til å tape. Mehle ble gitt en 
lønn som langt oversteg vanlig professorgasje, 
noe riksrevisjonen protesterte på. Beslutningen 
om å favorisere ham var et signal om ambisjons-
nivået og fagets plassering i det nye universitetet 
som skulle gjenreises. Mehle hadde planer om å 
integrere pressevitenskap i andre fag, forklarer 
Sem Fure.

På samme måte som rasebiologien, ønsket 
han å bruke faget som en slags innføring i 
grunnleggende samfunnsforhold og politiske 
prinsipper som alle studenter skulle gjennom. 
Fagemnene som ble listet opp grenset opp mot 
filosofi, sosiologi, og statsvitenskap, og hadde ty-
delig preg av tyske nasjonalsosialistiske forbil-
der. Her kom ansatsen til en innholdsmessig 
helt ny grunnleggende innføring, fullt og helt 
basert på den «nye tids ideologi».

Fra tysk side ble medieprofessoren ansett 
som amatør fordi han ikke var akademisk nok. 

– Selv om Quisling, partiet og rektor Hoel 
støttet Mehle, var det altså ikke slik blant tys-
kerne. 

Tyskerne ville ha kontroll over dette selv. 
Gjennom hele okkupasjonstiden forsøker NS å 
hevde seg som en selvstendig aktør. 

Det var hele tiden snakk om to prosjekter: 
Quisling drømte om en slags norsk «suvereni-
tet», som en likeverdig germansk partner innen-
for det tyske riket. Noen innrømmelser i den ret-
ning fikk han aldri, og det er lite som tyder på at 
de tradisjonelle nasjonalstatene hadde noen 
plass i Hitlers fremtidsplaner. Den endelige 
tyske planen for Norge ble utsatt hele tiden og 
ingen ting tyder på at Terboven og Hitler ville gå 
Quisling i møte med en norsk suveren stat.  

Militærhistorie og rasebiologi skulle innføres, slik som i Tyskland
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Tidleg på 70-talet blei sunnmørske næringslivs-
leiarar kalla inn til eit regionalt møte med repre-
sentantar frå finans- og industridepartement. 
Temaet var kva olja vil gjere med det sunnmør-
ske arbeids- og næringsliv i eit ti-, tjue-, tretti-års 
perspektiv. Bodskapen frå byråkratiet i hovud-
staden var klart: De må sette i gang omstillings-
prosessen straks! Om nokre tiår er det 
ingen som vil leve av å produsere 
møblar, båtar og næringsmiddel meir. 
Vi treng arbeids- og virkekrafta dyk-
kar innan oljeindustrien, var den 
klare meldinga. Påstandane var vel 
dokumentert med statistikkar, grafar 
og demografiske analyser. 

Heldigvis talte samfunnsplanleg-
gjarane for døyve øyrer. For no meir 
enn tretti år seinare kan vi slå fast at 
«ekspertane» berre hadde litt rett. Det 
blir framleis produser møblar, pølser 
og båtar på Sunnmøre, men oljeøko-
nomien set sine spor her òg – ikkje minst i dei 
maritime næringane.

Når eg nemnar denne historie er det ikkje for 
noko anna enn å minne om at vi bør vere vars-
ame med å tru for godt på klare råd om kva som 
må gjerast i dag ut frå ein tenkt røyndom, tjue år 
fram i tida. I 1987 visste vi ikkje at kommunist-
blokka i aust ville forvitre, at Internett og PC’ar 
er alltadsnærverande, og mest kvar ein tiåring i 
landet ville bli utstyrt med eigen mobiltelefon. 
Det er slike utfordringar utvalet til Steinar 
Stjernø har slite med når dei på nyåret skal legge 
fram skissa si over landskapet for norsk høgare 
utdanning. Mandatet dei fekk frå tidlegare 
kunnskapsminister Øystein Djupedal var nem-
leg å gje konkrete forslag om den vidare utvik-
linga av universitets- og høgskulestrukturen i 
Noreg, i eit tidsperspektiv på opp mot 20 år.

I analysane til utvalet, som vi kan finne på 
http://stjernoe.no, blir det lagt vekt på f leire kri-
tiske faktorar som vil skape problem for norske 
universitet og høgskular, og då særleg dei som 
driv høgare undervisning i det som i Noreg blir 
kalla distrikta: Fallande fødselsrater vil gje lågare 
ungdomskull, eit vedvarande urbaniseringspress 
leiar folk mot det sentrale Austlandet, større 
konkurranse om norske og utanlandske studen-
tar, krav om høgare forskingskvalitet krev ster-
kare og større institusjonar og behov for å kon-
sentrere forskingsmidlar, eit lovverk som opnar 
for akademisk drift mot universitetsstatus med 
aukande ressursoverforbruk til skade for mange 
av profesjonsfaga, og mykje anna som ikkje lo-
var godt for vårt desentraliserte system for for-
sking og høgare utdanning. 

Kva blir då mottrekket? I ei bestilt utgreiing 
frå ein SV-statsråd kan sjølvsagt ikkje svaret vere 
at her må marknaden sakte, men sikkert få rå, 
og sortere mellom levande og halvdaude. Nei, 
her må planleggast og ikkje minst omleggast.

Hittil har Steinar Stjernø skissert minst tre 
nye, moglege universitetsmodellar: Nettverk og 

samarbeid mellom universitet og høg-
skular, samanslåing av mindre høg-
skular, eller fusjonar av universitet og 
høgskular. Han har opna for at billet-
ten til universitetsstatus både kan blir 
strengare, eller at han universitetstit-
telen kan sleppast nærast fri – slik 
som i Storbritannia. Skal vi tru kjel-
der frå utvalet, og ryktebørsen, er det 
mest truleg at utvalet kjem til å gå for 
fusjon og ein modell med såkalla 
landsdelsuniversitet, der alle dagens 
offentlege høgskular blir ein del av eit 
større lokalt universitetet – og med 

dèt får alle norske høgskular universitetsstatus. 
Truleg vil Universitetet i Oslo stå igjen som det 
einaste klassiske universitetet i landet, men kan-
skje med litt mindre i volum enn i dag. Vidare 
seier kjeldane at to av utvalsmedlemmane stiller 
seg imot eit slikt forslag, 
og at dei neppe vil skrive 
under på ein slik kontro-
versiell reform. 

Men kjelder har teke 
feil før, og rykte er som 
alltid berre rykte. Difor er 
det farleg å dra forhasta 
konklusjonar om kva ut-
valet vil presentere i slut-
ten av januar 2008. 

Skulle desse lekka-
sjane likevel stemme, vil 
det bli bråk i norsk ut-
danningspolitikk neste 
år. Det betyr for det før-
ste at dei klassiske breiddeuniversiteta får eit 
nakkeskot, og at dei såkalla hybriduniversiteta 
blir ”the norwegian way” i internasjonal akade-
mia. Ved eit hybriduniversitet lever forskings- 
og utdanningsfelt, med og utan tilbod i doktor-
grad eller master, saman i ein institusjon. Her 
får nokre kollegaer forske på minst halvtid og 
kalle seg professorar og førsteamanuensar, 
medan andre ikkje får forske i det heile og kalle 
seg universitetslektorar. Her vil ein finne fag-
miljø som publiserer i dei ypparste internasjo-
nale tidskrift og blir vurdert som blant dei beste 
i verda, og miljø der det ikkje blir forska i det 
heile. Dette vil vere institusjonar med store geo-

grafiske avstandar, og med solide utfordringar i 
å skape ein felles institusjonskultur. Dei første 
teikna til uro ved slike landsdelsuniversitet vil 
komme når leiinga vil måtte byrje å rokere på 
tida til forsking og ikkje minst ser seg nøydde til 
å legge ned avdelingar av økonomiske omsyn.

Modellen vil neppe vere interessant for Uni-
versiteta i Bergen og Oslo og NTNU, som alle slit 
med å plassere seg i det europeiske toppsjiktet av 
akademiske institusjonar. Fusjonskostnadane vil 
vere for store, både når det gjeld økonomi og sta-
tus, for desse lærestadane som er nærast i å reali-
sere ambisjonane i Noreg om å bli ein framstå-
ande forskingsnasjon. Det er heller neppe truleg 
at Universiteta i Stavanger og Agder og snart 
Bodø vil hoppe i taket av entusiasme for ein slik 
reform som nullar ut deira f leirårige kamp for å 
få universitetsstatus. Det er heller ikkje så sik-
kert av Høgskulane i Finnmark, Narvik, Nesna 
og Harstad utan vidare tykkjer det er ein god idé 
å bli styrt frå Tromsø. Ein av dei få som truleg vil 
juble er rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle 
Aarbakke, som ser at det som til no har vore luf-
tige tankar om eit universitet i Nord-Noreg, kan 
bli fullfinansierte. 

«Soria Moria-er klæ   ringens mål om å styrke 
det regionale universitets- 
og høyskolesystemet vil 
være en sentral premiss 
for arbeidet,» står det i 
mandatet til Stjernø-ut-
valet.

Mange fryktar nok at 
det er ønsket om gje dei 
komande regionane makt 
og meining som er ein 
av premissane for Stjernø-
utvalets arbeid. Då kan 
det snart bli eit regionalt 
spørsmål ut av kor dei 
ulike avdelingane i eit 
landsdelsuniversitet skal 

ligge, og kva fagområde det skal satsast på. Vi 
ser for oss at dei personlege omkostningane for 
dei tilsette kan bli svært høge med samanslåin-
gar, nedleggingar, og beinhard intern kamp om 
forskingstid. Mange vil nok spørje om vi treng 
ein ny stor reform allereie no? Han vil bli kost-
bar både økonomisk og personlegg for ein re-
formtrøytt sektor, som lengtar etter å bruke res-
sursane på primæroppgåve: forsking og under-
visning.

Ein av dei få som truleg 
vil juble er rektor ved 
Universitetet i Tromsø, Jarle 
Aarbakke, som ser at det 
som til no har vore luftige 
tankar om eit universitet 
i Nord-Noreg, kan bli 
fullfinansierte.

AKADEMIA I TALL

Foreløpige tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser 
at det er registrert 180 845 studenter ved statlige utdanningsinstitusjoner i 
Norge. Dette er en tilbakegang på to prosent i forhold til fjoråret. Det er ved 
universitetene den mest markante nedgangen har skjedd, og særlig ved 
de tradisjonelle breddeuniversitetene. Universitetet i Oslo, Universitetet i 
Bergen og Universitetet i Tromsø har en nedgang i studenttallet på mellom 

seks og sju prosent, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Uni-
versitetet for miljø- og biovitenskap rundt en prosent, mens Universitetet i 
Stavanger har en økning på ni prosent. Database for statistikk om høyere 
utdanning samler inn og publiserer statistikk om norske universiteter og 
høgskoler. Tallene er utarbeidet av Bjug Bøyum, Norsk samfunnsvitenska-
pelig datatjeneste.
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lavere nivå
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Staten skal effektivisere. Det ønsket berører også 
undervisningsinstitusjonene. Det er bra. Jeg har 
i lang tid irritert meg over at våre administrative 
systemer er så primitive. Mens mange oppegå-
ende private bedrifter har brukt IT for å effekti-

visere sine rutiner, sit-
ter vi igjen med gam-
meldags papirbaserte 
systemer. Vi kaster 
bort millioner på tung-
vinte og byråkratiske 
prosesser, mil   lioner 
som kun   ne vært brukt 
bedre i en tid med 
knappe bevilgninger. 

Reiseregninger er et 
godt eksempel. Selv en 
liten institusjon som 
Høgskolen i Molde bru-
ker et helt årsverk bare 
på kontroll! I tillegg 
kommer den tiden vi 

ansatte bruker for å fylle ut disse skjemaene. I 
dag gjør vi dette på papir eller i enkle datasys-
tem, men leverer uansett disse videre som papir-
skjema. Det burde ikke skje i 2007. 

Men nå kommer ESS (Employee Self Ser-
vice). Her kan den ansatte selv holde orden på 
persondata, arbeidstidsregistrering og reisereg-
ninger. Skifter du adresse, e-post eller konto-
nummer, kan du selv oppdatere systemet. Reise-
regningene legges inn her, og kan sendes videre 
i systemet for godkjenning. Det skjer selvfølge-
lig elektronisk. Lønnsmeldinger får du fram i 
systemet. ESS er en modul i SAP, en markedsle-
der for store totalsystemer. Statens ESS-løsning 
er Web-basert. Det skal benyttes av alle ansatte 
på høgskolene.

I utgangspunktet er systemet svært primi-
tivt. Her har en etterlignet de manuelle ruti-
nene, og ikke benyttet de effektiviseringsmulig-
hetene som ligger i moderne databehandling. 
Som IT-rådgiver for næringslivet advarer jeg all-
tid mot dette. Er en ikke villig til å legge ut kor-
tene på nytt, vil en i de aller f leste tilfeller bare 
oppnå marginale resultater. Vi må huske at de 

rutinene vi har i dag er bygget opp under papi-
rets begrensninger. Derfor vil det nesten alltid 
være galt å overføre disse direkte til et datasys-
tem. Men det er gjort i ESS.

ESS vil ikke gi noen effektivisering for den an-
satte. Tvert i mot. Alle data i reiseregningen må 
tastes inn i ESS. Det er bare skjemaet som kan le-
veres elektronisk. Vi må fortsatt samle sammen 
alle kvitteringslappene og sende disse i den «fy-
siske» posten. De som skal godkjenne får da en 
ekstra arbeidsoperasjon: å kople sammen den elek-
 troniske reiseregningen og papir kvit ter ing ene. 
Selv om ESS hadde vært et godt datasystem ville 
besparelsen med denne løsningen vært margi-
nal. 

Men ESS er ikke et godt datasystem! Her har 
en tatt i bruk en halvferdig løsning. Det er lite 
brukervennlig, går altfor tregt og har store svak-
heter når det gjelder sikkerhet. Til nød kunne 
dette vært brukt av saksbehandlere, men vanlige 
brukere vil fort få problemer. Dette er et system 
som vi vil bruke sjelden, enkelte vil kanskje bare 
starte dette opp noen få ganger i året. Da må det 
være et krav at systemet er intuitivt og robust. 
Som vi skal se er ESS ingen av delene. 

I velkomstmeldingen presenteres tjeneste 
PZM3. Disse uforståelige kodene går for øvrig 
igjen. Forleden fikk jeg e-post fra administrasjo-
nen om at tjenesten var nede på grunn av ”Kli-
entkopi 603 – 403 pågår fortsatt, og dette med-
fører at TOA 403 ikke er tilgjengelig ennå”. Det 
var jo kjekt å vite! Med ESS har vi fått enda et 

nytt brukernavn og et passord som må oppfylle 
så mange krav at vi må notere dem ned. Det er 
en sikkerhetsrisiko. Alle som har tilgang til min 
konto på Høgskolen i Molde vil også få tilgang 
til ESS! Under forelesningen er jeg alltid innlog-
get på min høgskolekonto, og logger ofte ikke ut 
i pausen. Da kan hvem som helst få tilgang til 
systemet. Inntil i dag har dette ikke vært et pro-
blem. Jeg har ingen konfidensielle data på min 
høgskolekonto. Men siden ESS sender passord 
på e-post, en meget usikker løsning, skal det 
bare noen tastetrykk til for å komme inn i syste-
met. Da kan uvedkommende endre både e-post-
adresse og kontonummer.

I ESS får du greie menyvalg, dog med noe 
underlig plassering av funksjoner. Du finner 
lønn under «betaling», noe som kanskje illus-
trerer at dette er arbeidsgiverens system. Et per-
sonlig bilde ligger under «kontor» og ikke under 
«persondata». Lønns meldingene vises som en 
pdf-fil. Her har en altså utviklet et kostbart data-
system, og det eneste en har oppnådd er å f lytte 
papirskjemaet til dataskjermen. Skulle en først 
velge en primitiv løsning, hvorfor ikke sende 
lønnsmeldingen på e-post? Da unngår vi inn-
logging, får en påminnelse og kan arkivere 
lønnsmeldingen. En e-post-løsning vil nå alle, 
også timelærere, II-stillinger og f lere som ikke 
kan forventes å ta et kurs for å lære ESS.

Reiseregningen må fylles ut i den rekkefølgen 
som systemet forventer. Det er likevel fullt mulig 
å starte med å legge inn utgifter, men da jeg 
gjorde det låste systemet seg. Ideelt sett burde 
brukeren bestemme rekkefølgen, men som et 
minimum må vi forlange at systemet hindrer 
deg i å gjøre operasjoner som systemet ikke tåler. 
Her må du starte med datoer, sted og gi «reiseår-
sak» (!) før du forsøker å registrere utgifter.

Det har sikkert kostet mye å utvikle systemet, 
og staten forsøker åpenbart å ta inn noe av dette 
ved å gi deg en fiktiv valutakurs. Oppgir du en 
utgift i utenlandsk valuta får du dagens kurs fra 
Norges Bank. Men denne har ikke påslaget på 
1,5 til 2 prosent som kredittkortselskapene leg-
ger på. Da jeg forsøkte å endre dollarkurs til det 
den var da jeg betalte seminaravgiften i juni fikk 

Mens mange oppegående 
private bedrifter har brukt 
IT for å effektivisere sine 
rutiner, sitter vi igjen med 
gammeldags papirbaserte 
systemer.

Kai A. Olsen er 
professor i informa-
tikk ved Høgskolen i 

Molde og Univer-
sitetet i Bergen

Med gode IT-system kunne vi spart inn mange årsverk og økt innsatsen på 
undervisning og forskning, samtidig som tiden hver ansatt bruker på admi-
nistrasjon kunne reduseres. ESS, som skal innføres ved alle landets høg-
skoler, er ikke et slikt godt datasystem. 

Høgskolenes nye datasystem 
– en uformell evaluering

jeg feilmelding om at kursen hadde endret seg 
mer enn de tillatte 10 prosent! Det er kanskje et 
problem for Gjerdrem og hans amerikanske kol-
lega, men ikke for meg. I praksis må vi derfor ta 
fram kalkulatoren og regne beløpene om i nor-
ske kroner selv. Det kan imidlertid skape proble-
mer for de som skal godkjenne. Der jeg på det 
gamle papirskjemaet skrev «seminaravgift, 
$1000, kurs 6,03, NOK 6030» blir dette i ESS 
«Annet, NOK 6030». Så her må kontorsjefen 
virkelig lete i konvolutten med kvitteringer for å 
kunne gjøre den rette koplingen.

ESS har også feiltolket virkeligheten. De for-
langer at alle kostnader skal ligge mellom dato 
for reisestart og reiseslutt. Den f lybilletten eller 
seminaravgiften du betalte på forhånd kan der-
for ikke registres på riktig dato.  

Med vindusbaserte datasystem, fra og med 
1980, fikk vi muligheten til å operere med f lere 
programmer og funksjoner samtidig. Det var en 
stor lettelse, for det er slik vi arbeider. Men ikke 
forsøk dette i ESS! I den pre-1980 funksjonalite-
ten som tilbys her må vi gjøre en ting om gan-
gen. Om kompisen din ringer og ber om det nye 
kontonummeret ditt mens du holder på å føre en 
reiseregning, så ikke forsøk å hente dette fram 
fra ESS. I så fall går alle data tapt, og du kan risi-
kere at systemet låser seg. 

Med prøving og feiling, tapte data og nyinn-
tasting er det mulig å få ESS til å virke. Men i de 
dagene jeg har gjort min uformelle testing har 
systemet gått ualminnelig tregt. Det burde ikke 
vært mulig å få til i en tid der datakraft er nesten 
gratis. 

Ut fra dette må min konklusjon være at ESS 
er ubrukelig. Gevinsten, som i beste fall ville 
være marginal, går her tapt ved at systemet er 
tregt, usikkert og vanskelig å bruke. Jeg har alle-
rede kastet bort to timer på et brukerkurs og må 
regne med å kaste bort enda mer tid på å skrive 
ut lønnsavregningene og å få reiseregningene 
gjennom systemet. Sikkerhetsproblemet har jeg 
håndtert ved at jeg har gitt personalsjefen be-
skjed om at jeg ikke selv vil ta risikoen ved at 
uvedkommende endrer mitt kontonummer. 

Dette er tragisk. Med gode IT system kunne 
vi spart inn mange årsverk og økt innsatsen på 
undervisning og forskning, samtidig som tiden 
hver ansatt bruker på administrasjon kunne re-
duseres. Igjen kan vi bruke reiseregningen som 
eksempel. Med kredittkort fra arbeidsgiver 
kunne systemet hente fram alle posteringer. 
Navn på hoteller, steder, datoer, klokkeslett, va-
luta, beløp, m.m. er jo i utgangspunktet i elek-
tronisk format. Derfor er det unødvendig å 
måtte taste disse inn på nytt. I praksis kunne vi 
komme ganske nær en «one-click» reise regning, 
for å stjele Amazons slagord («one-click book or-
der”»). Korttransaksjonen ville vært kvittering 
god nok, og i de f leste tilfeller kunne reisereg-
ningen derfor vært satt opp og kontrollert auto-
matisk. Med et slik system ville besparelsene 
bare på høgskolene vært mange millioner kro-
ner. Samtidig ville vitenskapelig ansatte bli spart 
for unødig arbeid. Men dette er bare en av 
mange effektiviseringsmuligheter.  Tok vi for 
oss alle rutiner, rombestilling, eksamensopp-
legg, sensurering, osv. kunne vi hente inn store 
midler ved å legge ut kortene på nytt. Kombina-
sjonen av nye rutiner og ny teknologi kan gi un-
derverker.

Men det blir vel bare med drømmen. Slik jeg 
ser det er ESS bare nok et eksempel på undervis-
ningsinstitusjonenes hodeløse IT-satsing. Fra 
før har vi Classfronter, som har låst tidligere 
åpne data om kurs inne bak brukernavn og pass-
ord. Så effektivt er dette gjort at det nå er svært 
vanskelig å få kjennskap til innholdet i andre 
kurs på studieplanen – selv for faglærerne. Vi 
har studieadministrative system der det er neste 

umulig å ta ut oversiktsdata. Dette i sterk kon-
trast til næringslivet der det å få gode styrings-
data er en prioritert oppgave i alle datasystemer.

Hovedproblemet i staten, i hvert fall slik det 
fortoner seg fra en høgskole, er at alt skal være 
som før. Da blir effektiviseringen overf ladisk. 
Åpenbart er hensikten med de nye datasyste-
mene er at de skal gi inntrykk av at det skjer noe, 
at staten også er med. Kravet til effektivitet er 
lite framtredende. ESS viser dette. Systemet vil 
medføre en merbelastning for alle ansatte og jeg 
stiller meg tvilende til om administrasjonen har 
så mye å hente her. Et godt argument for neste 
års budsjettdebatt må da være at institusjonene 
må få tilført ekstra midler pga. av kostnadene 
ved å ha slike dårlige dataløsninger. 

Gevinsten, som i beste fall 
ville være marginal, går 
her tapt ved at systemet er 
tregt, usikkert og vanskelig å 
bruke.

Slik jeg ser det, er ESS bare 
nok et eksempel på hodeløs 
IT-satsing.
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når søknadene består av svært 
ulike former for FoU-arbeid av ulik 
størrelse? Slike uklarheter gir de 
sakkyndige et stort problem med 
tolkning av retningslinjene, og gjør 
at de står uten faste kriterier for en 
konsensus. Det betyr at hver og en 
må bruke sitt egen skjønn. Dette 
kan medvirke til at ulike søkere 
vurderes ulikt. Hvis så skjer, av-
speiler det et urettferdig system 
som ingen er tjent med.

Hvor vitenskapelig må det do-
kumenterte FoU-arbeidet være for 
å være på nivå med en doktorgrad?

I UHRs veiledende retningslin-
jer heter det at «[d]et må stilles krav 
til analytisk nivå og dokumenta-
sjon av metode knyttet til de utvi-
klingsarbeider som legges fram til 
vurdering. Arbeid som legges fram 
for vurdering må også kunne vise 
til at ny kunnskap og/eller ny prak-
sis er utviklet. De utviklingsarbei-
der som framlegges for dokumen-
tasjon må kunne vise til tyngde og 
betydning innenfor sitt fag-, yrkes- 
eller profesjonsområde. Dette vil 
innebære god kobling mot praksis-
felt, faglig nettverk og tilretteleg-
ging for erfaringsdelen. Utvikling, 
begrunnelse og erfaring med nye 
former for dokumentasjon bør 
kunne være meritterende i denne 
sammenhengen.» Samtidig påpe-
ker departementet at retningslin-
jene for førstelektoropprykk ikke 
innebærer «en akademisering av 
stillingen, men angir (…) nivå på 
arbeidet som skal ligge til grunn 
for tilsetting i slik stilling.» 

To viktige og relevante spørsmål 
som aktualiseres her er: Hvordan 
avgjør man at innholdet i søkerens 
portefølje til sammen tilsvarer et 
doktorgradsnivå uten å forlange vi-
tenskapelige arbeider av en type som 
ellers forlanges i doktorgradsarbei-
der? Og: Hvor analytisk og fors-
kningsmetodisk «tung» må en søk-
nad være for at den skal være «på 
nivå med» en doktorgrad, samtidig 
som dette kravet ikke fører til «en 
akademisering av stillingen”? Det 
kan synes som om UHRs kommen-
tarer av en del sakkyndige tolkes på 
en måte som nettopp skaper økte 
krav til vitenskapelighet (dvs. akade-
misering) hos søkerne. Det er kan-
skje ikke så rart, ettersom kriteriene 
kan synes selvmotsigende. For også 
her står man overfor kriterier som 
synes motstridende og som åpner 
for individuell tolkning og skjønn – 
en subjektivitet som kan gi svært 

ulik uttelling for ulike søkere. 
Et annet interessant spørsmål 

relatert til utrykket «på nivå med 
doktorgrad» er hvorvidt sakkyndig 
utvalg uavhengig skal vurdere refe-
ree-bedømte artikler, eller om de 
automatisk skal tilkjenne dem me-
ritt fordi de allerede er fagfellevur-
dert? Selv blant tidsskrifter som 
publiserer på bakgrunn av referee-
vurdering kan som kjent både det 
faglige og vitenskapelige nivået på 
det som publiseres variere sterkt 
fra et fagtidsskrift til et annet og i 
forhold til hvem som vurderer arti-
klene fra gang til gang. Uansett 
hvilken oppfattning den enkelte 
sakkyndige har angående dette, 
har søkeren publisert artikler, må 
den sakkyndige, uavhengig av den 
enkelte artikkels vitenskapelighet, 
vurdere hvordan de logisk, viten-
skapelig og innholdsmessig er rela-
terte til hverandre med hensyn til 
dere relevans for søkerens kompe-
tanse. Denne vurdering må også 
gjøres uten faste kriterier.

«Spesielle kvalifikasjoner innen-
for undervisning eller annen peda-
gogisk virksomhet skal tillegges 
stor vekt».

Også på dette punktet må skjøn-
net spille en stor rolle. Hva betyr 
«spesielle kvalifikasjoner”? Er det 
nok at søkeren har pedagogisk ut-
danning fra universitet eller høg-
skole på nivå med det som tidligere 
ble kalt «pedagogisk seminar»? Må 
søkeren ha pedagogisk utdanning 
utover dette, og hva er i så fall kra-
vet? Gir det «spesielle kvalifikasjo-
ner» om deler av FoU-arbeidet som 
inngår i søknaden gjelder «under-
visning eller annen pedagogisk 
virksomhet»? Det bør poengteres 
her at hva gjelder den uformelle de-
len av søkerens virksomhet, kan de 
sakkyndige bare vurdere søkerens 
formidlingsferdigheter slik disse lar 
seg uttrykkes i skriftlig fremstiling. 
Men den like viktige delen av peda-
gogikken, den muntlige formidling 
som søkeren bedriver som foreleser, 
veileder, etc., på ulike steder og tids-
punkt, og som er svært relevant for 
en førstelektors arbeid, kan ikke bli 
vurdert av de sakkyndige.

I enhver sakkyndig bedømmelse, 
det være seg på master-, førstekom-
petanse- eller professornivå, vil det 
alltid være rom for skjønn. Og slik 
bør det også være. Likevel etterlyser 
vi retningslinjer og kritterier som 
gir mindre rom for tilfeldigheter i 
bedømmelsene enn det vi ser i dag, 

og som sikrer større objektivitet. Slik 
systemet fungerer i dag, skaper de 
store ulikhetene i tolkningene av 
kritteriene urettferdighet i relasjon 
til de som søker førstelektoropprykk, 
noe som gjør at førstelektortittelen 
står i fare for å bli uthult.

Avslutningsvis og med tanke på 
framtiden vil vi nevne enda et pro-
blematisk poeng relatert til første-
lektortittelen. Samtidig som Kunn-
skapsdepartementet er opptatt av å 
tilpasse norsk utdanning til inter-
nasjonale konvensjoner som Bo-
logna-avtalen, har man opprettet en 
opprykksform som bare eksisterer i 
Norge og som andre land verken 
forstår eller godkjenner. Spørsmå-
let er hvilke implikasjoner dette har 
– eller får – for vurderingen av før-
stekompetanse. Når vi i Norge ikke 
vet hvilken reell kompetanse en før-
stelektor har uten å ha sett vedkom-
mendes portefølje, er det i hvert fall 
sikkert at dette opprykket ikke gir 
uttelling om man ønsker å bruke 
den i utlandet. Det kompliserer til-
passingen av norske akademiske gra-

der til internasjonal standard ytter-
ligere at den offisielle engelske over-
settelsen fra Kunnskapsdeparte-
mentet for både førstelektor og før-
steamanuensis er «associate profes-
sor». Når man ikke ut fra tittelen 
kan lese om norske «associate pro-
fessors» har doktorgrad eller ikke, 
kan denne utsikkerheten føre all 
norsk førstekompetanse i vanry in-
ternasjonalt.

Av Ingrid Hanssen
førsteamanuensis, rådgiver FoU, 
Lovisenberg diakonale høgskole,  og 
António Barbosa da Silva,
professor i psykisk helsearbeide, etikk 
og vitenskapsteori, Ansgar Teologiske 
Høgskole

DEBATT

FøRSTELEKTORSKOMPETANSE: I 
skriv av 27.06.2007 fra Kunn-
skapsdepartementet kom det nye 
retningslinjer for hva som kreves 
for opprykk til førstelektor. I tillegg 
har Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) kommet med veiledende 
retningslinjer for søknad og vurde-
ring av søknad om opprykk til før-
stelektor etter kompetanse. Her 
påpekes det at det er «særdeles vik-
tig at både sakkyndig utvalg og 
potensielle søkere har felles forstå-
else av kriteriene». 

Vi vil hevde at de ovennevnte 
retningslinjer er vage og kan være 
gjenstand for ulike tolkninger, slik 
at det er vanskelig med deres hjelp 
å komme frem til en slik felles for-
ståelse av kriteriene. Vi vil derfor i 
det følgende peke på hvordan ulike 
tolkninger av de nevnte retnings-
linjer fører til at nivået på arbei-
dene som tilkjennes opprykk, kan 
variere sterkt. Dette kan virke 
urettferdig overfor søkerne, men 
kan også føre til at begrepet «før-
stekompetansenivå» blir uthult. 

Ved søknad om opprykk til før-
stelektor skal søkeren legge ved 
nødvendig dokumentasjon for den 
sakkyndige vurderingen

Allerede her står vi overfor et 
problem: Hva er nødvendig doku-
mentasjon? I departementets ret-
ningslinjer er den eneste presiserin-
gen at «[s]øknaden må inneholde 
curriculum vitae». 

UHRs retningslinjer påpeker at 
det vil «styrke en søknad om den 
har overbyggende tekst (profile-
ringsdokument) som viser sam-
menhenger i det utviklingsarbeid 
og den praksis som framlegges til 
bedømmelse, en tekst som viser 
læringshistorie og pedagogisk re-
f leksjon/ ståsted.» På bakgrunn av 
dette er det stadig f lere som hevder 
at et profileringsdokument (PD) er 
en nødvendig del av opprykkssøk-
naden. Ved f lere høgskoler er man 

opptatt av at PD er et forholdsvis 
omfangsrikt dokument som veier 
tungt i søknaden, og man veileder 
sine førstelektorkandidater ut fra 
dette. Sakkyndige som deler dette 
synet anser at søknaden har store 
mangler om det ikke ligger ved et 
PD som «syr sammen» og utdyper 
tekstene som søknaden bygger på, 
på en grundig og gjerne også kri-
tisk-analytisk måte. Andre sakkyn-
dige utvalg krever ikke et PD, og 

om det følger med, vektlegger de 
det lite og forholder seg ugjerne til 
profileringsdokumenter som er på 
mer enn noen få sider.

Blant søknadene om førstelek-
toropprykk finner man alt fra kun 
en cv med kommentarer til lange 
PD som inneholder det som kan 
betegnes som et eller f lere essay 
som utdyper søknadens dokumen-
ter og/eller søkerens pedagogiske 
syn og virke. 

Søkere som ikke har utarbeidet 
et PD, kan få problemer om utval-
gets sakkyndige anser et slikt do-
kument som vesentlig eller eventu-
elt som helt nødvendig. På mange 
høgskoler veiledes søkerne i skri-
ving av PD. PD’ene bærer preg av at 
det har utviklet seg ulike «skoleret-
ninger» angående form og inn-
hold. For søkere som presenterer et 
grundig PD er det et lotteri om 
han/hun får et sakkyndig utvalg 
som deler hans/hennes forståelse 
av hvordan et slikt skal utformes, 
eller om utvalget tilhører en annen 
«skoleretning» og har en annen 
«nøkkel» som de forventer at søke-

ren skal følge. Man kan dessuten 
tenke seg at diskusjonene kan gå 
høyt i utvalg der de sakkyndige til-
hører ulike «skoleretninger». 

Det er derfor svært relevant å 
spørre: Hvor stor vekt skal man 
legge på UHRs «bør» angående 
profileringsdokument når det ikke 
nevnes i departementets retnings-
linjer? Vi anser at profileringsdo-
kument er nyttig i den utstrekning 
det kan hjelpe de sakkyndige til å 

få en oversikt over den dokumenta-
sjon som utgjør grunnlaget for vur-
dering av søkerens kompetanse. 
Men profileringsdokument bør 
ikke påvirke de sakkyndiges selv-
stendige og kritiske vurdering av 
selve dokumentasjonen. 

Dette er noe som verken depar-
tementets eller UHRs retningslin-
jer hjelper oss å finne svar på. Der-
for er det da også store forskjeller 
mellom søkerne når det gjelder hva 
de dokumenterer. Mens en del sø-
kere for eksempler beskriver hva 
som er deres del av arbeider med 
f lere forfattere, og vedlegger be-
kreftelser fra medforfattere/samar-
beidspartnere, gir andre ingen 
slike opplysninger. Når det siste er 
tilfelle, er det vanskelig for de sak-
kyndige å bedømme hvor meritte-
rende slike arbeider er. 

Dokumentert omfattende fors-
knings- og utviklingsarbeid som i 
kvalitet og omfang tilsvarer arbeids-
mengde og nivå med en doktorgrad.

 Departementet påpeker at ret-
ningslinjene for førstelektoropp-
rykk ikke innebærer «en akademi-

sering av stillingen, men angir ar-
beidsmengde og nivå på arbeidet 
som skal ligge til grunn for tilset-
ting i slik stilling.» UHR kommen-
terer dette på følgende måte: «Dok-
torgrad er stipulert til tre års full-
tidsarbeid. Et omfattende fors-
knings- og utviklingsarbeid insti-
tusjonelt forankret i universitets- 
og høgskolesektoren eller innenfor 
et yrkes-/profesjonsfelt og av samme 
omfang, må antas å kunne doku-

mentere minst tilsvarende tids-
ramme.»

På dette punktet vil vi peke på 
to problemområder.

For det første er det i mange til-
feller ikke enkelt for de sakkyndige 
å lese ut av søknadsdokumentene 
hva som er arbeid utført som del av 
den høgskole-/universitetslektor-
stillingen søkeren er ansatt i og hva 
som i mengde, type og/eller dybde 
går ut over dette arbeidet. 

For det andre påpeker UHR at 
selv om «[d]et kan være naturlig å 
trekke yrkespraksis inn der denne er 
dokumentert og gjort relevant for ut-
viklingsarbeidet som legges fram», 
er «[d]okumentert yrkespraksis (…) i 
seg selv ikke meritterende». Det er 
dermed et skjønnsspørsmål hvor 
grensen går mellom på den ene si-
den dokumentert og relevant yrkes-
praksis som kan sies å være meritte-
rende og på den andre siden yrkes-
praksis som ikke er det. 

Erfaringsmessig varierer for-
ventningene til det dokumenterte 
arbeidets omfang sterkt blant sak-
kyndige. Er én referee-bedømt ar-
tikkel nok, eller forventer man 
fem? Må søkeren i det hele tatt ha 
skrevet noe som tilsvarer en artik-
kel, dersom omfanget på annet 
FoU-arbeid er tilstrekkelig? Hvem 
avgjør at det er tilstrekkelig – at det 
reelt tilsvarer tre års fulltidsarbeid 
på lik linje med et doktorsgardsar-
beid? Og hvordan måler man dette 

Hvilke krav bør stilles til førstelektorsopprykk?

Vi vil hevde at (…) retningslinjer er vage og kan være 
gjenstand for ulike tolkninger, slik at det er vanskelig med 
deres hjelp å komme frem til en slik felles forståelse 
av kriteriene. Ingrid Hanssen og António Barbosa da Silva

Når vi i Norge ikke vet hvilken reell kompetanse en 
førstelektor har uten å ha sett vedkommendes 
portefølje, er det i hvert fall sikkert at dette opprykket 
ikke gir uttelling om man ønsker å bruke den i utlandet.

HUSTADS AMERIKA: Jeg ser dere 
har sluppet en kunnskapsløs jour-
nalist ved navn Jon Hustad løs i 
spaltene med betraktninger om det 
akademiske liv i De forente stater. 
Først forteller han at det ryktes at 
«vordende norske akademikere er i 
ferd med å bli som amerikanere.» 
Dette synes for ham å bety at det 
går nedover med norske akademi-
kere. Hustad mener tydeligvis at de 
20–30 beste amerikanske universi-
teter ligger langt under de norske. 
Selv arbeidet jeg hardt for å bli 
«som amerikanere» i 1960-årene 
da jeg fikk min doktorgrad ved Yale 
University. Ved hjemkomsten til 
UiO fikk jeg høre at jeg hadde kas-

tet bort min tid på det som bare var 
en amerikansk doktorgrad. Førti år 
senere målbærer Forskerforum 
fremdeles slike norske holdninger 
til studier i andre land.

Dernest synes Hustad å mene at 
Amerikanere ikke kan engelsk. 
Ved hvilke amerikanske universi-
tet har han studert eller undervist 
og hvilke amerikanske forfattere 
har han lest? Han syns tydeligvis 
han er morsom, men det er vanske-
lig å forstå hva som er morsomt 
med slik kunnskapsløshet. 

Av professor emeritus  
Orm Øverland

Journalistikk

Ved hjemkomsten til UiO fikk jeg 
høre at jeg hadde kastet bort min tid 
på det som bare var en amerikansk 
doktorgrad.
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I 1750 skrev Ludvig Holberg et 
essay om en sjia-muslimsk sekt på 
1100-tallet som var beryktet for 
politiske attentater og selvmord-
saksjoner. De drepte fiendens 
ledere på offentlige steder uten å 
komme seg unna i live. Og de 
begikk spektakulære selvmord for 
å vise lojalitet og underkastelse.

De europeiske kors farerne 
kalte sekten assas-
sinere. Navnet ble 
opphav til ordet 
«assassin» (snik-
morder, attentats-
mann) i f lere euro-
peiske språk. I Den 
gudommelige 
komedie bruker 
Dante ordet i over-
ført betydning som 
uttrykk for total 
underkastelse. 

Mytefortellin-
gene om assassi-
nerne ynglet i Eu-
ropa fra første stund, 
for eksempel i Marco Polos reiser.

I vår tids virkelige islamske 
verden har sekten et annet og mer 
opprinnelig navn: nizairi ismaili. 
Den har 20 millioner fredelige til-
hengere verden over.

Holberg omtaler sektens første 
betydelige leder, Hassan-i Sab-
bah, som ga tilhengerne tilf lukt i 
Alamut, «Ørneredet», en uinnta-
kelig borg på en fjelltopp i den 
nordlige Iran.

I dag gir et Google-søk på 
«Hassan-i Sabbah» 240 000 treff 
på 0,23 sekunder. Noen få treff fø-
rer til nøkterne fagartikler basert 
på forskning og fakta. Mestepar-
ten gir innblikk i en enorm vest-
lig undergrunnskultur på inter-
nett hvor man dyrker såkalt «al-
ternativ kunnskap», okkultisme 
og hemmelige ordener. Den euro-
peiske middelalderens myter om 
assassinerne er mer utbredt enn 
noensinne. Eksempel:

«The story of Hasan bin Sab-
bah is a tale of sex, drugs, myth, 
and murder. A secluded mountain 
fortress, a paradisial garden, poi-

son dipped daggers, and covert 
political maneuverings are the in-
gredients of this alchemical mix-
ture, which is obviously one of the 
most intriguing true stories ever 
told.»

I motsetning til denne nåtids-
teksten er Holbergs essay fra 1750 
opplysende, spørrende og kritisk 
til de overleverte europeiske my-

tene om assas-
sinerne. Holberg 
peker på at korsfa-
rerne selv utøvde 
terror, og endog 
samarbeidet med 
assassinerne når 
det var opportunt. 
Han anbefaler å 
oppsøke islamske 
kilder og histori-
kere for å få et mer 
balansert bilde av 
sekten. 

Ingen av de 
240 000 treff i Go-
ogle fører til Hol-

bergs Epistel 270 om assas-
sinerne. Essayet er heller ikke 
med i den tiendedelen av Hol-
bergs Epistler som du får i bok-
handelen og biblioteket. Emnene 
i dette utvalget «varierer fra Pa-
rykkens historie, Tips til forleg-
gere til Forskjellige slags kyss», i 
følge Cappelens baksidetekst, 
som viser den vedvarende virk-
ningen av at 1900-tallet satte den 
f lerfaglige akademikeren og opp-
lysningsmannen Holberg i skyg-
gen av sin diktning.

Men nå er fagkompetanser ved 
minst tre fakulteter ved Universi-
tetet i Bergen rede til å forsyne 
Holbergs store faglitterære forfat-
terskap – pluss hans seks hundre 
og førti essays – med opplysende 
kommentarer i en søkbar og gra-
tis tekstbase hvor alt Holberg 
skrev blir tilgjengelig igjen på en 
framtidsrettet måte. Dette er en 
del av en dansk-norsk plan hvor 
Danmark tar hovedansvaret for å 
kommentere diktningen. Dan-
skene har fått finansiering. Nå 
bør Bergen også få det.

PÅ SPISSEN

Opplysningen 1750

Gunnar Sivertsen, 
spesialrådgiver ved 
Nifu Step Studier av 

innovasjon, forskning 
og utdanning.

I På spissen skriver våre faste skribenter, Karin Gundersen,  
Bo Terning Hansen, Gunnar Sivertsen og Kolbjørn Hagen 

sannheten om akademia.

BØKER

Religion utan undring
Forfattaren nærmar seg religion utan undring. Boka presenterer mykje empirisk 
kunnskap, men få tilfredsstillande analysar.

Denne boka er meint å gje ei inn-
føring i islam på norsk. Ho vert 
utgjeven i ei tid der konfliktane 
med islamsk fundamentalisme er 
framtredande i og for det norske 
samfunnet. Det er difor grunn til 
å tru at mange ønskjer meir kunn-
skap om islam, ikkje minst poli-
tisk islam, noko den tematiske 
strukturen til boka ref lekterer.

Forfattaren Kari Vogt er fyrste-
amanuensis i religionshistorie ved 
Universitetet i Oslo. Ho startar 
boka med eit kapittel om «islam i 
historia» fram til vår tid. I kapittel 
2 vert bodskapen presentert, slik 
han nedfeller seg i Koranen og i 
profetens sunna, det vil seie fortel-
jingane om profeten, orda og hand-
lingane hans, som er samla i Ha-
dith-litteraturen. Som kristen teo-
logi er islamsk teologi prega av 
spørsmålet om tolkingar må vere 
bokstavtru, eller om teksten også 
må lesast som historisk dokument. 
I islam tok dette i første omgang 
form som ei drøfting av om Kora-
nen kan seiast å vere «Guds tale», 
evig og uskapt som Gud sjølv, eller 
om den er «blitt til i tida». Utfallet 
av denne første striden på 800-ta-
let var at tilhengarane av «den 
uskapte Koran» vann fram. Vogt 
drøftar det ikkje eksplisitt, men 
slik eg tolkar henne har dette utfal-
let ført til at det er vanskeleg å eta-
blere ein islamsk teologi som ope-
rerer med tekst- og kjeldekritikk.

Dette gjer at det som er formu-
lert i Koranen for muslimar van-
skeleg kan lesast som tidsdoku-
ment. Som det heiter i kapittel 3, 
Lov og rett, «At Koranen ikke ek-
splisitt forordner dødsstraff for 
frafall, er et argument for musli-
mer som i dag ønsker å endre tra-
disjonelle rettsoppfatninger». 
Denne nøkterne tonen er typisk 
for boka, også når ho omhandlar 
det mange av oss vil oppfatte som 
urovekkande emne: Kapitlet om 
lov og rett indikerer at dei sidene 
ved muslimsk praksis som bryt 
sterkast med humanistiske forstå-
ingsformer – kjønnssegresjon, 
tvangsekteskap, heilag krig – har 
solid feste i dei religiøse tekstane.

Rett nok skil ein innan islam 
mellom sharia – den overordna 
lova – og figh – tids- og kulturbe-
stemte tolkingar av lova. Dette 

skapar pluralisme og konkurre-
rande tolkingshierarki. Vogt viser 
korleis det er eit mangfald av 
lovskular, ulike måtar å forme 
rettspraksis på og ulike hierarki av 
rettslærde. Slik sett er det ikkje 
éin islam, men mange islamar. 
Felles for dei synes likevel å vere at 
dei religiøse tekstane gjev gode 
kort på handa til dei konservative 
spelarane i den teologiske striden.

Dei tre siste kapitla tek føre seg 
islamske rørsler i dag. Dei gjev eit 
breitt og interessant oversyn, som 
samla gjev eit bilete av islamsk 
mangfald, frå salafi-rørsla som 
avviser all dialog, til den iranske 
filosofen og islamske reformtenk-
aren Soroush. Det meste vert kort 
handsama, slik det må i dette for-
matet, og den som søkjer tilleggs-
litteratur får forslag til det. Men 
det er neppe plassmangel som 
gjer at Vogt ikkje svarer på det 
spørsmålet ho sjølv stiller: Kan is-
lam moderniserast? Rett nok kan 
ein seie at dei døma ho viser i ka-
pitlet kan sjåast som ei stadfes-
ting på at islam blir modernisert, 
dagstøtt. Men ho drøftar ikkje ek-

splisitt spørsmålet om moderni-
seringspotensialet til islam. 

Alt i alt er dette ei interessant 
innføringsbok i islamsk historie 
og tenking. Ho gjev ei god over-
sikt, som kunne vore endå betre og 
meir pedagogisk ved hjelp av kart 
og eigne oppstillingar med nøk-
kelinformasjon. Boka inviterer til 
nøktern samtale om eit mang-
slunge fenomen i ei tid der moral-
ske dommar konstituerer mykje av 
debatten. Språket er relativt pre-
sist, teksten er stort sett upåklage-
leg. Men det er også ein tekst utan 
formuleringar som gjev estetiske 
gleder eller bråe innsikter.

Eg finn det underleg at Vogt 
nærmar seg religion utan und-
ring. Religionar er, om ikkje svar 
på eksistensielle spørsmål, så be-
stemte måtar å stille eksistensielle 
spørsmål på. Dei handlar om kor-
leis vi skal forstå eller etablere mei-
ningssamanhengar om det vi som 
menneske vanskeleg kan fatte el-
ler grunngje – som døden eller kva 
som er rette handlingar – og som 
mange meiner vi får innsikt i gjen-
nom profetar, meditasjon eller hei-
lage tekstar. Desse innsiktene er 
då tilhengjarane villige til å ofre li-
vet for. Vogts tekst om teksten re-
f lekterer ikkje dette. Det er som 
om det ikkje står noko på spel.

Den viktigaste kritikken min 
er likevel at Vogt er implisitt og 
utydeleg i analysen av politisk is-
lam og om islam kan modernise-
rast. Dette er ikkje boka for dei 
som ønskjer forklaringar på – til 
skilnad frå skildringar av – poli-
tisk islam og islamsk fundamen-
talisme. Kanskje rettar eg her kri-
tikk mot eit fag: Religionshisto-
rikaren manglar kompetanse på 
komparativ analyse. Og på norma-
tiv analyse, som den vi finn av is-
lamsk fundamentalisme i Amar-
tya Sens Identity and Violence. 
Uansett: For meg, som i utgangs-
punktet kunne lite om emnet, var 
dette ei bok som gav mykje ny em-
pirisk kunnskap om islam, men 
lite av tilfredstillande analysar.

Av Oddgeir Osland

Kari Vogt
Hva er islam?
Universitetsforlaget, 
2007
150 sider
Veil. pris: 149,–

Den kjønnede 
kapitalismen

Jorunn Solheim
Kjønn og modernitet
Pax, 2007
155 sider
Veil. pris: 238,-

Sosialantropolog Solheim er en av 
de fremste leverandørene av teori 
til norsk kjønnsforskning. 

Etter Den åp ne 
kroppen har hun 
opp nådd anerkjen-
nelse også utenfor 
antropologifaget. 
Det knytter seg 
derfor store for-
ventninger til hen-

nes nye bok.
Kjønn og modernitet er skrevet 

i forlengelse av Den åpne kroppen, 
for å utdype analysen av det mo-
derne. Her står det moderne ikke, 
som ofte hos andre, i motsetning 
til romantikken. Tvert i mot fram-
står romantikken som en forutset-
ning for det moderne. Et hovedpo-
eng i boka er at romantikkens sym-
bolikk bidrar med kulturelle kjønns-
forståelser, som fortsatt danner 
dypstrukturer i det moderne kjønns-
forholdet og opprettholder polarise-
ringen av kjønnene. Det kvinnelige 
representerer familien og hjem-
met, det mannlige samfunnslivet 
og arbeidet. Boka viser hvordan  
romantikkens manifesteringer i 
kjønnsrollemønsteret også er sam-
menvevd med økonomiske forut-
setninger for kapitalismens fram-
vekst. Tidligere kjønnsforsk ning 
kritiseres for å se økonomi som en 
statisk og separat del av samfunns-
strukturen, og derfor har økonomi-
ens rolle i denne utviklingen blitt 
undervurdert. Solheim hevder at 
kapitalismen er avhengig av en be 
stemt kjønnsforståelse for å vokse 
fram. Kapitalismen, forbundet med 
borgerskapets oppkomst, knyttes til 
privat eiendomsrett. Kapitalen kom 
fra familiens eiendom, som man-
nen hadde råderett over. Kvinnen 
utelukkes dermed automatisk fra 
det kapitalistiske prosjekt. Da hjem 
og arbeid, det private og det offent-
lige, splittes ved den industrielle re-
volusjon, innskrenkes kvinnens be-
vegelsesmuligheter, konkret og sym-
bolsk. Kapitalismen gjennomsyres 
av en ideologisk idealmaskulinitet, 
hvor det kreative, frie og ikke minst 
eiendomsbesittende individet (man-
nen) er forutsetningen for økono-

NOKUT har denne  
ledige stillinga:

Til eining for utgreiing  
og analyse

Utgreiingsleiar

Søknadsfristen er 12.desember 2007

Full utlysningstekst og elektronisk
søknadsskjema finn du på NOKUTs
heimesider 

Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanninga 

(NOKUT) er eit uavhengig, stat-
leg organ for akkreditering og evalu-

ering av høgre utdanning, godkjenning av 
utanlandsk utdanning og fagskoleutdanning. 
Visjonen til NOKUT er å vere eit anerkjent 
kvalitetssikringsorgan på høgt internasjonalt 
nivå, og medverke til at samfunnet kan ha 
tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, 
fagskoleutdanning og godkjend utanlandsk 
utdanning. NOKUT legg vekt på å vere ein 
heilskapstenkande, konstruktiv og uavhengig 
organisasjon som kommuniserer tydeleg og er 
effektiv i arbeidet.

NOKUT er leidd av eit styre og ein direktør 
og har 49 tilsette delt på tre sek-
sjonar og ei stabseining.

www.nokut.no
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Knut Johannessen
Den glemte skriften
Gotisk håndskrift i Norge
Universitetsforlaget, 2007
235 sider
Veil. pris: 329,-

Ved hjelp av en rekke autentiske 
teksteksempler, transkripsjoner 
og forklaringer presenterer forfat-
teren skriftens bruk og oppbyg-
ning. Boken inneholder ulike 
dokumenter fra ca.1600 og fram 
til 1800-tallet. Tekstene spenner 
fra store begivenheter i norgeshis-
torien til hverdagslivet til vanlige 
folk. Knut Johannessen er assiste-
rende direktør ved Riksarkivet og 
har i 25 år holdt kurs i gotisk 
håndskrift.

Inger Cathrine Spangen
Referansehåndboken
Spartacus, 2007
112 sider
Veil. pris: 149,-

Hvordan skrive en tekst som det 
er mulig for andre å ta stilling til? 
Å referere riktig er en grunnleg-
gende akademisk dygd. Forfatte-
ren tar for seg sentrale aspekter 
ved referering – siterings- og hen-
visningsteknikk. Spangen skriver 
også om hvordan en god littera-
turliste bør være. Hun er førstea-
manuensis i Bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap ved Høgskolen 
i Oslo. 

Anne Eriksen
Topografenes verden
Fornminner og fortidsforståelse
Pax, 2007
262 sider
Veil. pris: 338,-

Fra midten av 1700-tallet ble nor-
ske fornminner som gravhauger 
og middelalderkirker ”oppdaget”, 
beskrevet og fortolket på en ny og 
systematisk måte av topografene. 
Hvordan arbeidet de? Hvordan 
var kunnskapssynet og fortidsfor-
ståelsen i perioden? Boken hen-
vender seg til lesere med interesse 
for fornminner og historieforstå-
else. Forfatteren er professor i kul-
turhistorie ved Universitetet i 
Oslo.

Arne Gunnarsjaa
Arkitekturleksikon
Abstrakt, 2007
912 sider
Veil. pris: 495,-

Leksikonet inneholder begreper 
fra byggteknikk, håndverk, kunst- 
og arkitekturhistorie, perioder, 
stiler, materialer, plan- og byg-
ningsjus. Boken har også biogra-
fiske opplysninger om norske og 
utenlandske arkitekter. Leksiko-
net kommer her i 2. utgave med 
over 600 illustrasjoner. Forfatte-
ren er tidligere domkirkearkitekt 
ved Nidaros Domkirkes Restaure-
ringsarbeider. 

Kort fortalt

misk vekst og produktivitet. Heri 
inngår eiendomsretten over seg 
selv, fra opplysningstidens idealer. 
For at idealet om det frie individet 
også skulle oppfylles når det gjaldt 
kvinnen, måtte forvisningen til 
hjemmet forstås som et fritt valg, 
basert på «naturlige» forutsetnin-
ger. Solheim viser hvor komplekst 
og konstruert dette «frie» valget 
var. Dessuten viser hun på en over-
bevisende måte hvordan forståel-
sen av mannen som selvoverskri-
dende og nødvendig grensespren-
gende (for å stadig utvikle det kapi-
talistiske prosjektet) og kvinnen 
som stabil og omsorgsfull (for å ba-
lansere mannsidealet) fortsatt sit-
ter dypt i dagens oppfatning av 
kjønnenes bestemmelse. Et av bo-
kas viktigste bidrag er nettopp at 
den viser at en slik forståelse av 
kjønnene er sprunget ut av en spe-
sifikk historisk kontekst.

Solheims bok avslører det man-
gesidige i produksjonen av kjønns-
roller. Dessverre illustrerer den 
også hvor vanskelig det er å forene 
ulike innfallsvinkler. Det blir noe 
uoversiktlig, og de gode poengene 
står i fare for å drukne i diskusjo-
nen av andres forskning. Likevel – 
boka er et konstruktivt innlegg i 
diskusjonen om årsaken til de til-
synelatende fastlåste kjønnsrol-
lene, og Solheim vil nok en gang 
sette i gang debatt rundt om i nor-
ske forskningsmiljø.

Av Elin Havelin Rekdal

Den usynlige hånds 
bevegelser
Vidar Ringstad
Samfunnsøkonomi og sunn fornuft
Cappelen Akademisk Forlag, 2007
406 sider
Veil. pris: 388,-

Seniorforsker Vidar Ringstad ved 
Telemarksforskning i Bø begir seg 
ut på en reise gjennom økonomifa-
gets historie.Inspirert av den skot-

ske opplysnings-
tradisjonen, med 
Adam Smith og 
John Stuart Mill 
i spissen, skriver 
Ringstad at faget 
er belagt med 
myter. 

En av de vik-
tige er at Adam Smith var en kon-
servativ tenker som ga støtte til ka-
pitaleiernes utnytting av arbeider-
klassen og fortjente sin status som 
ideolog for markedsfundamentalis-
men. Dette er ifølge Ringstad like 
lite tilfellet som at Mao og Stalin var 
filantroper som ble felt av sys-
temsvikt i sin streben etter å lage 
perfekte samfunn. Smith og Mill 
var agenter for likeverd for mennes-
ker av ulik økonomisk opprinnelse. 
Mill hevdet det ville realisere de un-
dertryktes potensial dersom man 
hevet dem. Mao og Stalin var ky-
nisk opptatt av egen makt.

Lesere som er interessert i øko-
nomifagets oppbygging, vil ha stor 

nytte av bokens samfunnsperspek-
tiv. Den forklarer enkelt grunnleg-
gende begreper som renter, infla-
sjon, penger og kartell. Den viser 
hvordan interessekonflikter og mis-
tillit kan forskusle samfunnets ver-
dier, og den etterlyser en større plass 
til mennesket i økonomifaget. For-
fatteren mener det er behov for å 
komme tilbake til opplysningstidens 
breddeperspektiv. Det er imidlertid 
ikke helt tilfredsstillende at det hele 
dreier seg om å fordele knappe res-
surser for å dekke menneskets ma-
terielle behov. Ringstad etterlyser 
derfor en bredere tilgang til mang-
foldet av menneskelige motiver for 
deres handlinger. Slik tilgang kan 
ordnes ved å inkorporere i økonomi-
faget forklaringer fra fag som sosio-
logi, psykologi og filosofi. Den neo-
klassiske økonomien og marxismen 
la for stor vekt på fysisk kapital, og 
de matematiske modellene som øko-
nomene har brukt til å forklare ver-
den, er ukurante. Ringstad nevner 
spesielt grunnleggeren av Økono-
misk institutt i Oslo Ragnar Frisch 
sitt utfall mot «playometrics» som 
symptom på manglende grep om 
den virkelige verden. Tverrfaglighe-
ten som Ringstad etterlyser, inn-
rømmer han selv kan være et tegn 
på manglende faglighet i økonomi.

Boken kan i begynnelsen virke 
dypt kritisk mot et fag med liten 
innsikt i mennesket selv. Utover i 
kapitlene blir det imidlertid stadig 
tydeligere at økonomen Ringstad 
øver rovdrift på historien. Enten 

det gjelder kapitalistenes frekke 
innordning av Adam Smith, kvin-
nefrigjøringen, klimatrusselen el-
ler kommunismen, er løsningen li-
beralt demokrati. Dette er det 
samme som frislippet av marke-
dets usynlige hånd, riktignok med 
noe politisk styring. At det stadig 
går galt i ressursfordelingen, skyl-
des at særinteresser, byråkrati eller 
fenomener som landbruksstøtte be-
grenser den usynlige hånds tilrette-
legging. Etter anmelderens skjønn 
er denne hånden omstridt, i likhet 
med liberalismens velsignelser. 
Det bør imidlertid ikke være om-
stridt at boken er verdt å lese, ikke 
minst på grunn av behandlingen 
av to emner; betydningen av offent-
lig utdanning og kunnskap, samt 
framstillingen av internasjonal øko-
nomi i etterkrigstiden.

Av Andreas Høy Knudsen

 
Gösta Mittag-Leffler var den svenske matematikkens største  
personlighet. I 1880-årene stiftet Mittag-Leffler Acta Mathematica  
og gjorde dette tidsskriftet til en av de ledende publiserings- 
kanalene for verdens matematikere, noe det fremdeles er.  
Institut Mittag-Leffler er fremdeles et betydningsfullt  
internasjonalt sentrum for matematisk forskning. 

Arild Stubhaug

MED VITEN OG VILJE
Gösta Mittag-Leffler (1846–1927)

Boken utkommer samtidig  
på svensk og blir utgitt  

på alle verdensspråk av 
Springer Verlag i Tyskland.

Illustrert. Kr 499,–

Vil du jobbe med utdanning og forskning ved Norges idrettshøgskole?
Vi har ledig følgende to 
faste stillinger ved Seksjon 
for fysisk prestasjonsevne:

- Professor/førstemanuensis 
i idrettsbiologi

De vi søker har omfattende
kjennskap til og erfaring fra
egen forskning innen fagom-
rådet ”Fysisk prestasjonsevne,
bestemmende faktorer og
effekt av trening”. Det stilles
krav om doktorkompetanse og

omfattende forskningserfaring
på høyt internasjonalt nivå
innen idrettsfysiologi eller 
biomekanikk knyttet til idrett.
Søkere må videre dokumentere
undervisnings- og veilednings-
erfaring på høyt nivå.

Kontaktpersoner:
- Seksjonsleder Jostein

Hallén, tlf. 23 26 23 14
- Personalkonsulent Hanne

Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknadsfrist 25. januar 2008.

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingene på våre hjemmesider www.nih.no

Vil du være med å lede Norges idrettshøgskole?

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingen/e på våre hjemmesider www.nih.no
Merk søknaden med nr. for hvilke stilling/er du ønsker å søke. 

Vi søker etter faglige ledere ved 
følgende fagseksjoner:

1. Seksjon 
for coaching og psykologi

2. Seksjon 
for fysisk prestasjonsevne

3. Seksjon 
for idrettsmedisinske fag

4. Seksjon 
for kroppsøving og pedagogikk

Vi søker faglige ledere som har vist evne til
å planlegge langsiktig, og til å gjennomføre
vedtak. Vedkommende må også kunne
motivere og inspirere ansatte og studenter
til faglig utvikling og samarbeid. 
Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå,
samt forsknings- og undervisningserfaring
innen relevante områder/tema i forhold til
virksomheten ved den enkelte fagseksjon. 
De som tilsettes må ha ledererfaring, 
og det er ønskelig med økonomisk-/
administrativ utdanning eller erfaring.

Kontaktpersoner:

- Rektor Sigmund Loland, tlf. 23 26 20 08
- Administrerende direktør Baard Wist, 

tlf. 23 26 20 06

Søknadsfrist 15. januar 2008.
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www.HiMolde.no

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde 
Tel.: 71 21 40 00, E-post: post@himolde.no

DEKAN
Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Molde søker dekan i fast stilling ved Avd. HS.
Stillingen er tillagt det faglige og administrative lederansvaret
ved avdelingen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Fullstendig utlysingstekst finnes på: www.himolde.no/stillinger

Kontaktpersoner: Rektor Solfrid Vatne og høyskoledirektør 
Paul Valle, telefon 71 21 40 00.

Søknadsfrist: 12. desember 2007. 
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1:
Kommentarer 

til statsbudsjettet
Den 7. november deltok Forskerfor-
bundet på høring med Stortingets 
Kirke-, utdannings- og forskning-
skomité om forslaget til statsbuds-
jett for 2008. Forbundet under-
streket spesielt institusjonenes 
behov for handlefrihet og betyd-
ningen av å reversere fjorårets kutt 
i basisbevilgningene. I høringen 
tok Forskerforbundet også opp 
• behovet for og betydningen av 

nye rekrutteringsstillinger 
• manglende frihetsgrader på 

grunn av føringer og øremerking 
av bl.a. avkastningen fra forsk-
ningsfondet 

• ny finansieringsordning for 
instituttsektoren – understreket 
at ordningen må ivareta behovet 
for langsiktighet og kom-
petanseoppbygging 

• bekymring for økt regional styr-
ing av høyskolene. 

Forskerforbundet har sendt no-
tater til Stortingets Finanskomité 
og Kirke-, utdannings- og fors-
kningskomité med innspill til 
statsbudsjettet for 2008. Disse kan 
leses på www.forskerforbundet.no.

II:
Finanskomiteen:

20 millioner kroner ekstra i 
basis bevilgning

Stortingets finanskomité har avgitt 
sin innstilling om rammene i stats-
budsjettet (finansinnstillingen).

Regjeringspartiene Ap, SV og Sp 
er enige om å plusse på basisbevilg-
ningen til universiteter og høysko-
ler med 20 millioner kroner i for-
hold til regjeringens forslag i stats-
budsjettet for 2008. Fagkomiteene 
skal nå behandle sine respektive 
budsjettkapitler, før statsbudsjettet 
blir endelig vedtatt i desember.

III:
Lik fordeling av arbeids

tiden til forskning og 
undervisning ved UMB 

Etter drøftinger med Forskerforbun-
det og de andre organisasjonene 
lokalt har Universitetet for miljø- 
og biovitenskap (UMB) fastsatt det 
såkalte 50/50-prinsippet for for-
delingen av arbeidstiden til første-
amanuenser og professorer. Forsk-
erforbundets leder Bjarne Hodne 
er svært tilfreds med dette, og 
håper at de andre universitetene og 
vitenskapelige høyskolene også mar-

kerer at de følger det samme prin-
sippet. Tidligere har UiO og Veter-
inærhøyskolen fastsatt prinsippet 
om lik tid til forskning og undervis-
ning for førsteamanuenser og pro-
fessorer på individuell basis.

IV:
Statens Pensjonskasse bil

ligst over tid 
Boliglånsrenta i Statens Pensjon-
skasse (SPK) har i snitt ligget ca en 
prosent under renta i ledende nor-
ske banker de siste fire årene. Det 
viser tall som er innrapportert til 

Statistisk Sentralbyrå. Ca 500 000 
nordmenn som er medlem i Stat-
ens Pensjonskasse har rett til 
boliglån i SPK, og kan spare opptil 
12 500 kroner i året. Maksimalt 
lånebeløp er kr 1 250 000. Er dere 
to i husstanden og begge er 
medlemmer av SPK, kan dere søke 
inntil kr 2 500 000. Mer informas-
jon finnes på www.spk.no

V:
Vellykket forsknings

politisk seminar
Forskerforbundets forskningspoli-

tiske seminar, «Rekruttering – 
hvordan gjøre sektoren mer attrak-
tiv?», samlet over 320 deltakere på 
Hotel Bristol 6. november. Innleg-
gene som ble holdt på seminaret 
kan du lese på www.forskerforbun-
det.no/seminar. 

VI:
Snart 16 000 medlemmer 

Forskerforbundet vokser, og runder 
snart 16 000 medlemmer. Vi øn sker 
å markere dette med å gi et reisesti-
pend på kr 10 000 til den som blir 
medlem nr 16 000 og det samme 
til den som verver vedkommende. 
Vinnerne av reisestipendene vil bli 
offentliggjort på våre nettsider. 

VII:
Vervekampanje fortsetter ut 

året
Vi minner om den pågående 
vervekampanjen: Alle medlemmer 
som verver ett eller f lere nye 
medlemmer til Forskerforbundet i 
perioden 1. september – 31. desem-
ber 2007 får vervepremie. Du vel-
ger selv om du ønsker premien for 
én verving, eller om du ønsker å 
spare til tre eller fem vervinger. Les 
mer om kampanjen på www.forsk-
erforbundet.no/vervekampanje

VIII:
Avtale om gjestemedlemskap 

– Irland
Forskerforbundet har inngått en 
avtale om gjensidig gjestemedlem-
skap med Irish Federation of Uni-
versity Teachers (IFUT). Det er tid-
ligere inngått slike avtaler med søs-
terorganisasjoner i Sverige, Dan-
mark, Finland, Storbritannia, Ir land, 
USA og Canada. Avtalene sikrer 
medlemmer i Forskerforbundet som 
blir ansatt innen høyere utdanning 
og forskning i et av disse landene 
gratis gjestemedlemskap som gir 
rett til rådgivning om arbeidskon-
trakter og lønnsvilkår og til andre 
tjenester som ordinære medlem-
mer får. Avtalene er gjensidige, slik 
at utenlandske gjesteforskere som 
er medlem av en av de nevnte 
organisasjonene, får sine rettig-
heter ivaretatt av Forskerforbundet 
under et forskningsopphold i 
Norge. 

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

MØTEPLAN 2008
Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt møteplan for 2008. Forskn-
ingspolitisk seminar arrangeres onsdag 5. november neste år – sett av 
datoen allerede nå!
Hovedstyret har følgende møteplan i 2008: 17. januar, 6. mars, 17. april, 
4.–5. juni med institusjonsbesøk, 4.–7. september med utenlands-
besøk, 30. oktober med møte fagpolitiske foreninger, og 11. desember. 
Det blir møte i Landsrådet 11.-12. februar og 13.-14.oktober 2008.

KONTINGENTSATSER 2008
Forskerforbundets kontingentsatser for 2008 er fastsatt til:
• Ordinær kontingent: kr 311,– per mnd. (ansatt i mer enn halv stilling) 
• Redusert kontingent: kr 170,– per mnd. (ansatt i halv stilling eller 

mindre)
• Stipendiat: kr 170,– per mnd. 
• Dobbeltmedlem: kr 756,– per år 
• Ikke yrkesaktiv: kr 384,– per år (pensjonist, student, arbeidsledig, 

ulønnet permisjon)

Satsene er økt med 4,5 % fra 2007. Kontingentsatser for perioden 2007–09 
ble vedtatt på Forskerforbundets representantskapsmøte i 2006.

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har 16 000 medlemmer, og er landets største og 
ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høy-
ere 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

Norut er et forsknings- og innovasjonskonsern 
med hovedkontor i Tromsø og datterselskap i Alta 
og Narvik. Norut er landsdelens største anvendte 
forskningsinstitutt med aktiviteter innen teknologi og 
samfunn. Norut har 110 ansatte og største eier er 
Universitetet i Tromsø.
 

Erfarne samfunnsforskere 
Vi søker erfarne samfunnsforskere til vår gruppe 
for kultur- og samfunnsforskning. Vi søker primært 
seniorforskere med doktorgrad eller tilsvarende 
forskningserfaring. 

Nærmere informasjon om stillingen og fullstendig 
utlysningstekst finner du på våre nettsider 
www.norut.no. 

Kontaktperson: Forskningssjef Ann Therese 
Lotherington, tlf 918 11 551,  atl@samf.norut.no.  
Søknadsfrist: 18. desember 2007. 

Gydas vei 4
Postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet er en privat vitenskapelig 
høyskole med 950 studenter og 80 ansatte. Institusjonen 
tilbyr en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene 
teologi, religionsvitenskap og KRL, både på bachelor-, 
master- og PhD-nivå.

Ledige stipendiatstillinger
Det er ledig 1 til 3 stipendiatstillinger ved 
Det teologiske Menighetsfakultet innen fag-
feltene teologi, religionsvitenskap eller KRL. 

Tiltredelse 1. september 2008. Tilsetting for-
utsetter opptak i MFs doktorgradsprogram. 
Åremålsperioden er 4 år med 25 % plikt-
arbeid i form av undervisning eller andre 
oppgaver. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 15. februar 2008. 
For fullstendig utlysning henvises til 
www.mf.no

Hedmark University College is located in the south-eastern part of Norway
and is organised in 4 faculties: Faculty of Education and Natural Sciences
in Hamar, Faculty of Health Studies and Sport Sciences in Elverum, Faculty
of Business Administration & Social Sciences & Computer sciences in Rena
and Faculty of Forestry and Wildlife Management in Evenstad.The admini-
stration office is in Elverum. Hedmark University College has approx. 4000
students and approx. 500 employees.The college has started an exciting
development project with the University Colleges in Lillehammer and Gjøvik
with the aim of forming an Inland University.

The Faculty of Forestry 
and Wildlife Management

3 PhD positions in
applied ecology
For more information about the positions
please visit our website:
www.hihm.no/stillingledig

Applications should be submitted electroni-
cally on our website or by e-mail to
harry.andreassen@hihm.no

Application deadline: December 10th.

HEDMARK UNIVERSITY COLLEGE

www.hihm.no
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Etter Forskningspolitisk seminar
Årets konferanse samlet 300 mennesker i Forskerforbundets regi under 
overskriften: Rekruttering – hvordan gjøre sektoren mer attraktiv?

Ekstra gledelig var det å kunne hilse den nye statsråden for forskning 
og høyere utdanning velkommen. Tora Aasland gav oss et innblikk i sine 

fremtidsvisjoner selv om det var for tidlig med 
programerklæringene. Hun var tydelig på vil-
jen til å følge opp arbeidet med rekrutterings-
meldingen og de utfordringer det medfører. 
Og vi merket oss hennes engasjement for å 
øke rekrutteringen av kvinner til faste viten-
skapelige stilinger.

Gjennom innlegg fra f lere representanter 
fra ulike deler av «egen» sektor og utenfra, 
fikk vi formidlet den krevende rekrutterings-
situasjon vi står overfor. Universitetene opple-
ver store problemer med å rekruttere tilstrek-
kelig kompetanse. Studentene lar seg ikke 
friste av forskergjerningen og mange av dem 

kan velge og vrake i dagens arbeidsmarked. Undersøkelsen blant Teknas 
stipendiater viser at langsiktig og sikker finansiering av videre forskning 
er en betingelse for å fortsette. Selv blant de som har begynt på en doktor-
grad er det f lere som ikke ser for seg en akademisk karriere. Forskerfor-
bundet ønsker å følge opp denne undersøkelsen med en tilsvarende blant 
våre medlemmer.

I etterkant av seminaret har også vår leder Bjarne Hodne vært i møte 
med statsråden for å formidle våre første innspill til den varslede rekrutte-
ringsmeldingen. Dette er et arbeid som vil få mye oppmerksomhet fra vår 
side. 

Noen vil hevde at bekymring for stipendiat- og rekrutteringssituasjo-
nen er en arbeidsgivers anliggende. Noen hevder også at færre doktoran-
der kan skape en markedssituasjon der prisen på akademisk arbeidskraft 
øker. Det virker besnærende, men er slik vi ser det, ikke å anbefale. Skulle 
vi havne i en situasjon der det er så få med doktorgrad at lærestedene ikke 
får kvalifiserte søkere, er det fare for at de begynner å ansette rett fra mas-
tergraden. Vi får da en situasjon der prinsippet om kombinerte forsker - 
og undervisningsstillinger fravikes, forbundets argumentasjon for høyere 
lønn basert på kompetanse svekkes og kvaliteten på norsk høyere utdan-
ning og forskning reduseres. Studentene får heller ikke forskningsbasert 
undervisning slik loven krever, og institusjonene lever ikke opp til NOK-
UTs krav om faglig nivå. Slik vil vi ikke ha det. Derfor er det arbeidet som 
nå er igangsatt fra regjeringens side så viktig. Det haster med å komme i 
gang med nye tiltak for å få ansatte i de stillingene som allerede er eta-
blert, få utdannet kandidatene på normert tid og å styrke budsjettene med 
tanke på f lere stillinger og tilstrekkelige driftsmidler.

Basisfinansiering av instituttsektoren 
En fjerdedel av all FoU i Norge skjer i instituttsektoren og er i omfang 
nesten like stor som universitets- og høyskolesektoren. Norske myndighe-
ter påpeker behovet for en sterk og levedyktig instituttsektor. Nå jobbes 
det med en ny modell for tildeling av basisbevilgning til instituttene, 

hovedmålet er å fremme langsiktig kompe-
tanseoppbygging. Systemet skal gi incentiver 
til økt kvalitet, internasjonalisering, samar-
beid med UoH og relevans for næringsliv og 
forvaltning. Det skal være et rendyrket grunn-
finansieringssystem og fordeles etter resulta-
ter.

Det er foreslått fire komponenter i basisbe-
vilgningen. Vitenskapelig produksjon vektes 
tyngst, deretter internasjonale inntekter, sam-
arbeid med UoH (doktorgrader) og inntekter 
fra Forskningsrådet. Modellen er ikke ferdi-
gutarbeidet. Vi vet ikke hvordan det vil se ut 
til slutt. Vi vet ikke hvordan dette slår ut for 

det enkelte institutt, eller om det er mulig å få et enhetlig system som yter 
tilstrekkelig rettferdighet i forhold til det enkeltes institutts særegenheter. 
Men jeg vil knytte et par kommentarer til forslaget slik det ser ut nå. 

Basisfinansieringssystemet ser ut til å ha element av nullsumspill med 
omfordeling mellom institutter. Det rettferdige er et system der tildelin-
gen skjer på basis av egne resultater, ikke avhengig av andres. Hoveddelen 
av virksomheten i instituttene er konkurranseutsatt gjennom opp-
dragskonkurranse. Det er ikke nødvendig å stimulere til konkurranse 
også i basisbevilgningen. Denne bør utelukkende stimulere og bidra til 
langsiktig kompetanseoppbygging. Instituttsektoren finansierer tross alt 
størsteparten av virksomheten gjennom oppdragsinntekter. 

Et annet element som bør endres, er å få inn et incitament til samar-
beid, noe som er temmelig fraværende. Hvis det blir slik at den institusjo-
nen som får det administrative eieransvaret for et prosjekt også får hele 
uttellingen, gir det dårligere vilkår for samarbeid enn det deling av poeng 
ved prosjektsamarbeid gir. Man kan tenke seg en modell der enten alle får 
poeng, eller at uttelling skjer på bakgrunn av andel av prosjektet. Det kan 
også være tilleggspoeng for samarbeid. Dette gjelder både for samarbeid 
mellom institutt og samarbeid med UoH. Forskerforbundet arbeider for å 
få inn en samarbeidskomponent både i finansieringsmodellen for UoH-
sektoren og instituttsektoren. Det er viktig at en slik komponent gjelder 
begge sektorer og at den er symmetrisk.

Instituttsektoren har strenge krav til fakturering, og tiden til faglig ut-
vikling stammes inn. Skal vi bevare en faglig sterk instituttsektor, må 
rammebetingelsene bedres. Kanskje er den nye basisfinansieringsmodel-
len et skritt på veien, men på sikt bør rammene for basisfinansieringen 
økes betraktelig! 

Alt for få vil satse på en forsker-
karriere
– Med dagens rekrutteringsnivå får 
vi snart et stort underskudd på forsk-
ere, sier rektor Torbjørn Digernes ved 
NTNU.

Rekrutteringen klarer ikke å 
holde tritt med den økte aktiviteten 
og avgangen av eldre forskere. Under-
skuddet g jelder på alle store fagområ-
der. Absolutt verst står det til på real-
fag og teknologi. NTNU-rektor Tor-
bjørn Digernes sørget for å under-
streke akkurat det poenget på For-
skerforbundets seminar i Oslo i går, 

der den nye forskningsstatsråden satt 
på første benk.

Adresseavisen, 7.11

Lovfesting av akademisk frihet
Individuell akademisk frihet skal 
g jelde for alle ansatte i undervisn-
ings- og forskerstillinger i institus-
joner som går under Universitets- og 
høgskoleloven. Bestemmelsen skal 
primært g jelde for forholdet mellom 
den enkelte ansatte og arbeidsgiver. 

– Lovendringen kan ses på som en 
symbolsak fordi den i stor grad svarer 
til g jeldende ulovfestet rett. Loven vil 

Mens vi venter på Stjernø
I disse dager ferdigstilles Stjernøutvalgets innstilling og gjøres klar til 
presentasjon 22.01 2008. 

Det er ikke mye som har lekket ut, men på bakgrunn av det som er fan-
get opp i løpet av den tiden utvalget har arbeidet, kan vi vente oss til dels 

omfattende endringsforslag sett i forhold til 
dagens situasjon. Spenningen er først og 
fremst knyttet til hvilken organisasjonsmo-
dell for samarbeid/sammenslutning av uni-
versitetene og høyskolene som presenteres og 
som, om det blir fattet politiske vedtak på 
grunnlag av utvalgets arbeid, skal prege fors-
knings- og utdannings-Norge de nærmeste ti-
årene. Noen tips går i retning av rene nett-
verksløsninger mellom institusjoner, andre 
heller mot forslag om sammenslutninger i 
form av landsdelsuniversiteter. Uansett blir 
nok forslagene omstridte og kampen om res-
sursene mellom ulike deler av landet hard i 

en eventuell omstillings- og oppbyggingstid hvor ikke minst etableringen 
av infrastruktur blir et viktig element for å få nye institusjoner til å fun-
gere. Dette kan bli en kostbar reform. Det blir interessant å se hvordan 
den blir finansiert i en tid hvor sektoren stadig får høre at de ressurser 
som er gitt til eksisterende universiteter og høyskoler er tilstrekkelige.

Forslag som presenteres av et utvalg er alltid det mest interessant, men 
de må ikke være kontekstløse. Det vil selvsagt heller ikke forslagene fra 
Stjernøutvalget være. Det som presenteres i innstillingen vil måtte ses 
opp mot utgangspunktet utvalget har valgt, dvs. hvilken samtids- og frem-
tidsanalyse som er lagt til grunn for arbeidet. Er utgangspunktet rett 
valgt? Er faktagrunnlaget godt nok og er analysen av det og skisseringen 
av hva som venter oss i årene fremover av samfunnsutvikling holdbar? Er 
de forslag som innstillingen munner ut i de rette i forhold til utfordrin-

Av Bjarne Hodne
Leder i  

Forskerforbundet

I:
Kursplan for 2008

Det er fastsatt en foreløpig kursplan 
for Forskerforbundets sentrale kurs-
virksomhet i 2008. I vårsemesteret 
arrangeres følgende kurs:
• 29.–31.01.08: Grunnopplæring 

trinn I 
• 26.–27.02.08: Konflikthåndter-

ing 
• 03.03.08: Stipendiatsamling 

(Trondheim)
• 05.03.08: Stipendiatsamling  

(Bergen)
• 12.–13.03.08: Lobby og medie-

trening 
• 27.-28.03.08: Strategisamling – 

museumssektoren 
(mars/april): Grunnopplæring 
trinn II (stat) 

• 01.–02.04.08: Styring og ledelse 
i UH-sektoren, Stjernø-utvalget 

• 08.–10.04.08: Kommunikasjon 
og stressmestring 

• 16.04.08: Praktisk lokallagsar-
beid 

• 13.–15.05.08: Grunnopplæring 
trinn I 

• 20.–21.05.08: Styrearbeid (aksje-
selskap/stiftelse) 

• 03.–04.06.08: Forhandlings-
teknikk 

Program og påmeldingsskjema 
legges ut fortløpende på  
www.forskerforbundet.no.

II:
Endringer i sekretariatet

Generalsekretær Kari Kjenndalen 
er utnevnt til ekspedisjonssjef i 
Kunnskapsdepartementet, og slut-
ter i Forskerforbundet innen ut -
gangen av januar 2008. Hoved-
styret har startet prosessen med å 
finne Kjenndalens etterfølger. 

Organisasjonssjef Joar Flynn 
Jensen har permisjon fra 26.11.07 
til 1.8.08. Rådgiver Elisabeth Tin-
deland vil være fungerende organi-
sasjonssjef i denne perioden, mens 
Ellen Karoline Dahl vil vikariere 
for Tindeland i rådgiverstillingen. 

Thomas Sandvik er tilsatt i 
vikariat som rådgiver i fagpolitisk 
avdeling, og tiltrer 2. januar. Han 
kommer fra stilling som for-
bundssekretær i Norsk Tjeneste-
mannslag.

imidlertid skape et sikrere rettsvern 
for den enkelte ansatte og forplikte le-
delse og styringsorganer på en bedre 
måte enn før, mener generalsekretær 
Kari Kjenndalen i Forskerforbundet. 

Svein Kristiansen i Forskerfor-
bundet ved NTNU har påpekt en an-
nen trussel mot friheten til å velge 
tema og metode fritt, nemlig avsatt 
tid til forskning. 

– I forbindelse med inngåelsen av 
en Særavtale om lønns- og arbeids-
tidsforhold for vitenskapelige ansatte 
ble det i sin tid enighet om at vitenska-
pelige ansatte skulle kunne bruke like 
mye tid til forskning som til undervis-
ning, skriver han i et leserinnlegg.

Universitetsavisa NTNU, 8.11

Nye nedskjæringer ved UiO
Protester og appeller til regjeringen 
fører ikke frem: På fredag må Uni-
versitetsstyret diskutere en ny runde 
med smertefulle kutt. Leder i Norsk 
studentunion (NSU) Per Anders 
Langerød forteller at de små bevilg-

ningene tvinger institusjonene til å 
sette studenter og forskning opp mot 
hverandre. Han tror kuttene på sikt 
kan føre til en ny debatt om
privatfinansiert utdanning.

Kristian Mollestad, tillitsvalgt i 
Forskerforbundet ved UiO og univer-
sitetsstyremedlem, mener også det er 
umulig å nå målene for forskningen 
når ressursene er så små. Han lar seg 
særlig irritere over regjeringens insis-
tering på at de satser på forskning.

– Det er både latterlig og tragisk 
at regjeringen omtaler universitetet 
som en forskningssatsing, sier han.
Universitas 21.11

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 
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

gene landet står overfor? Det er etter disse linjer debatten vil måtte gå.
Utvalget kommer nok ikke opp med en enstemmig innstilling, noe som 
kan gjøre den tre-månedlige høringsfristen statsråden har antydet, ekstra 
betydningsfull.
Mens vi venter på Stjernø kan vi i mellomtiden konsentrere oss om Stor-
tingsmeldingen om Kvalitetsreformen som ble lagt fram 30.11. 
Det mangler ikke reformvilje hos politikerne. Det skal de ha. Men så man-
gler det da heller ikke på reformtretthet i sektoren. Det er resultatet så 
langt av en årelang periode med endringer. Når finner man en form for 
organisering av sektoren og rammene rundt forsknings- og utdannings-
aktiviteten her til lands som gir en faglig gevinst? Kanskje 22.01 neste år? 

Av Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

i Forskerforbundet 

Av Merethe J. Sollund 
Styremedlem 

i Forskerforbundet 
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