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Klorer 
seg fast
Professorene lever for forskningen, og de 
slutter ikke før de er 70. Aller helst vil de 

holde på enda lenger.
Side 12–17



Stortinget har gitt UMB og NVH i oppdrag å opprette et nytt universitet som forener de to institusjonene.   
Som følge av fusjonsprosessen står institusjonene overfor en omfattende omstillingsperiode.    
Det nye universitetet skal fremstå som et innovativt universitet ledende innen sine fagområder,    
både i Norge og internasjonalt.

Personal- og organisasjonsdirektør
Vi søker en erfaren leder innen personal og organisasjon med stor gjennomføringsevne.     
Søkere må ha høyere utdanning og relevant erfaring fra større statlige virksomheter.     
Du vil ha ansvar for personal- og organisasjonsutviklingen og ha utstrakt kontakt med ledelsen og de   
tillitsvalgte ved universitetet. 

Arbeidsområdene omfatter oppfølging og videreutvikling av personaladministrative rutiner,   
utforming av personalpolitikk, personalrekruttering, lønnsforhandlinger og HMS. 

Direktør for Senter for etter- og viderutdanning
Vi søker en leder med ambisjoner og evne til endring som har relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet. 

Du skal være bindeledd mellom universitetets ledelse, instituttene og eksterne aktører for å bidra til større 
etter- og videreutdanningsaktivitet. 

I tillegg vil du spille en sentral rolle i samarbeide med andre forskningsinstitusjoner på Campus Ås om felles 
etter- og videreutdannings aktiviteter.

For nærmere informasjon ta kontakt per telefon: 
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa tlf 64 96 50 80. (Begge stillinger)
Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong, tlf. 64 96 50 78 (Kun pers. og org. direktørstilling)

Fullstendig beskrivelse av stillingen finnes på www.umb.no/stillinger
Søknaden sendes kun elektronisk via Jobbnorge sine nettsider (www.jobbnorge.no)

Jo
bb

no
rg

e.
no

Det levende universitet 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) deltar i den internasjonale kunnskapsutviklingen om 
verdens naturressurser, og har kompetanse som bidrar til å sikre dagens og fremtidens livsgrunnlag. 
UMB har konsentrert utdanning og forskning om biologi og bioproduksjon, natur og miljø, 
utviklingsstudier, ressursforvaltning, økonomi, samfunnsvitenskap og teknologi. 
Stortinget har vedtatt at Norges Veterinærhøyskole og UMB skal samorganiseres og flyttes til 
Campus Ås, hvor Norges største biovitenskapelige miljø er samlet. Universitetsstyret ønsker å 
videreutvikle UMB til et ”Life Science University” av internasjonalt format. 

UMB har 3250 studenter, 400 doktorgradsstudenter og 1050 ansatte med en årlig omsetning på 880 
mill. kroner.  UMB ligger i Ås kommune, ca 30 minutter sør for Oslo.
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24: Kostelig i Bergen
Overdådige mønster, pels og perler: Ingrid 
aarset utforsker de luksuriøse tekstilene som 
kunsthistorien har oversett.

20: Samtalen
– Dette er ingen periferi! Hardanger har møtt 
globaliseringen på kaikanten i over 100 år, 
skryter museumsdirektøren i Tyssedal, randi 
Bårtvedt.

12: Til døden skiller dem ad
universitetene er fulle av 60- og 70-åringer 
som nyter tilværelsen. Er det på tide med en ny 
seniorpolitikk i akademia?

4: Mandattolkninger skaper splid
Etter fire møter og skarp intern kniving kan Handlingsromutvalget gå mot en splittet innstilling. 
 – Vi kan bli nødt til å ta dissens, advarer Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

5: Frykter yngrebølgen
– regjeringen har ikke skjønt alvoret i voksende ungdomskull og økte kompetansekrav i samfunnet, 
sier utdanningspolitiker Svein Harberg (H).

6: Glipper universitetsdrømmen?
Kunnskapsdepartementet signaliserer strengere krav til akkreditering av doktorgradsprogram. Det 
er ikke populært blant høgskolerektorer med universitetsplaner.

7: Mer forskning ved museene
Kunnskapsdepartementet har fulgt opp stortingsmeldingen Tingenes tale, og bevilget 10 millioner 
kroner til forskningsprosjekter ved universitetsmuseene.

8: Ny styringsinstruks i Stavanger
Fra nå av skal alle viktige saker fra direktørleddet ved uiS gå gjennom samråd med rektoratet før de 
innstilles til styret. Forskerforbundet er meget tilfreds.

9: Karaktersystemet får stryk
Når nesten 80 prosent av norske masterstudenter oppnår karakteren A eller B, blir det utdanningsinstitu-
sjonen og ikke karakterer som skiller dem fra hverandre.
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I høst oppnevnte Tora aasland det såkalte hand-
lingsromutvalget, som skal drøfte seg fram til 
en felles virkelighetsforståelse mellom Kunn-
skapsdepartementet og universitets- og høy-
skolesektoren. Bakgrunnen er at stadig høyere 
brutto bevilgninger ikke har gitt økt strategisk 
handlingsrom for institusjonene. Etter fire 
møter og skarp intern kniving kan utvalget gå 
mot en splittet innstilling.

Dominert av arbeidsgivere
– Dersom utvalget ikke diskuterer handlings-
rommet for de vitenskapelig ansatte som gjør 
arbeidet i sektoren, blir vi nødt til å ta dissens, 
advarer Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. 
Sammen med nTL-nestleder anita Solhaug og 
Tekna-president Marianne Harg represente-
rer han arbeidstakersiden i utvalget. De f leste 
medlemmene og statsråden selv represente-
rer arbeidsgiver enten som rektorer, gjennom 
nHO-organisasjonen abelia, gjennom Fors-
kningsrådet eller departementet (se faktafelt). 
Hodne mener statsråd aasland bør sørge for at 
utvalget understreker de ansattes plass i man-
datet, som inneholder punktet «forskningskar-

rieren og forskningsvilkår.»
– Hvis gruppa ikke har syn for at handlings-

rommet gjelder de ansatte, og ikke bare institu-
sjonene, så vil virkelighetsperspektivet som har 
ridd denne debatten, få fortsette, sier Hodne. 
Han advarer mot å la diskusjonen bli en sak 
mellom arbeidsgiver og departement.

– Et av problemene i sektoren er at pengene 
i for liten grad går til primæraktivitetene, som 
er forskning, forskningsbasert undervisning og 
formidling. Handlingsromutvalget må helt klart 
finne ut hvordan det har blitt slik, sier Hodne.

500 millioner mindre i handlingsrom
Ett av målene på handlingsrom som utvalget har 
diskutert, gjelder forholdet mellom eksisterende 
aktiviteter og pålagte nye oppgaver til universi-
teter og høyskoler. Ifølge et notat fra universi-
tetet i Oslo (uiO) fikk institusjonen null vekst 
i bevilgningene til eksisterende aktiviteter i 
perioden 2006–2010. Samtidig har kostnadene 
økt med 500 millioner kroner. uiO har selv måt-
tet omprioritere den halve milliarden, og ifølge 
notatet fører situasjonen til f late kutt som ram-
mer kvaliteten. Samtidig forsvinner det strate-

giske spillerommet.
– Det er en klar konklusjon fra uiO at de 

midlene som støtter opp om vår egen strategi 
og rolle som selvstendig strategisk aktør, er 
blitt færre og færre, sier uiO-rektor Ole Petter 
Ottersen til Forskerforum. Han mener hand-
lingsromutvalget vil øve press på Kunnskapsde-
partementet, og at dette er nødt til å gi resultater.

– jeg mener at virkelighetsforståelsen vår – vi 
som sitter i sektoren til daglig – er riktigere enn 
departementets forståelse, sier Ottersen.

rektor Sigmund Grønmo bekrefter overfor 
Forskerforum at universitetet i Bergen (uiB) 
har en tilsvarende utvikling som uiO.

– Vi regner fremdeles på tallene, men det er 
hevet over tvil at kostnadsøkningen ikke møtes 
av økte bevilgninger på eksisterende aktiviteter, 
sier uiB-rektor Grønmo.

– Alle må få forske
Til tross for at handlingsromutvalget bestemte 
seg for at all offentlig kommunikasjon skulle gå 
gjennom utvalgsleder Marianne Harg fra Tekna, 
valgte LO-representant anita Solhaug i novem-
ber å varsle offentligheten om sine bekymringer. 

– Vi må slåss for vilkårene til vitenskapelig personell, 
sier NTLs Anita Solhaug. 

– Aasland må vise at hun er på 
parti med sektoren, sier Bjarne 

Hodne.
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Handlingsromutvalget:

Kan gå mot splittelse
Hvis ikke sluttrapporten også handler om de ansattes handlingsrom som forskere, ender utvalget som en fadese, 
mener fagforeningsrepresentanter.
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Handlingsromutvalget

 ▪ Utvalget skal beskrive balansen mel-
lom nasjonale prioriteringer og hand-
lingsfrihet for institusjonene, økt 
utdanningskvalitet, selvstyre, bevilg-
ningsmønstre, forskningskarriere og 
-vilkår, fagporteføljer i lys av finansie-
ringssystemet, samt forholdet mellom 
intern og ekstern aktivitet.

 ▪ Frist for rapport er 15. februar, rett før 
regjeringens første budsjettkonfe-
ranse.

Medlemmer:
Sigmund Grønmo, rektor UiB
Guri Hjeltnes, prorektor BI
Aslaug Mikkelsen, rektor UiS
Ole Petter Ottersen, rektor UiO
Inger Aksberg Johansen, rektor Høgsko-
len i Harstad
Berit Kjeldstad, prorektor NTNU
Bjarne Hodne, leder Forskerforbundet
Paul Chaffey, leder Abelia
Arvid Hallén, adm. dir. Forskningsrådet
Anita Solhaug, 1. nestleder NTL
Marianne Harg, utvalgsleder, president 
Tekna
Anne Karine Nymoen, leder NSU
Stig Slipersæter, forskningsleder, Nifu 
Step
Steinar Johannessen, sekretær, KD
Joar Nybo, avdelingsdirektør, KD
Hanne Krogh, KD
Alf Rasmussen, KD

Solhaug reagerer meget skarpt på at ansattes vil-
kår er utelatt fra diskusjonene i utvalget.

– jeg mener vi må få på plass en regulering 
av tid til forskning og tid til undervisning, ellers 
kan vi ikke snakke om handlingsrom. Kall avta-
len hva du vil, men vi må sikre at alle vitenskape-
lig ansatte skal få forske, ikke bare noen utvalgte 
grupper, sier Solhaug. Hun mener sammenset-
ningen av handlingsromutvalget gjør det van-
skelig å fremme de ansattes handlingsrom.

– Det vil forundre meg om dette utvalget 
av rektorer og arbeidsgivere er i stand til å gi 
Kunnskapsdepartementet en riktigere virkelig-
hetsforståelse av universiteter og høyskoler. Den 
som ønsker et bedre svar på hvilke utfordrin-
ger sektoren har, er nødt til å spørre de som er 
ansatt der, sier Solhaug.

utvalgsleder Marianne Harg sier til For-
skerforum at det er for tidlig å si om utvalget 
kommer fram til en felles forståelse med depar-
tementet om sektorens utfordringer.

– Det er en veldig utfordrende jobb å få fram 
tydelige budskap når de forskjellige medlem-
mene har sine ulike tolkninger av mandatet, 
sier Harg.

av andreas Høy Knudsen

– Den kraftige auken i søkjartal mellom 2008 
og 2009 heng saman med konjunkturane i 
økonomien, men tidlegare hopp i søkjartala 
har ikkje vorte etterfølgt av nedgang, seier for-
skar I Per Olaf aamodt ved nifu Step. Han og 
forskingssjef nils Martin Stølen ved Statistisk 
sentralbyrå har laga prognosar for auken i stu-
denttal dei kommande åra.

Kan få opphoping
– 80–100 000 nye studentar føreset at stadig 
høgare delar av ungdomskulla melder seg på 
høgare utdanning. 33 000 tek utgangspunkt i at 
færre melder seg på studia, forklarer aamodt og 
siktar til prognosar for 2025.

Han trur sjølv at talet kjem til å ligge midt 
mellom dei to anslaga, og at det er ein opplagt 
samanheng mellom tilbod av utdanningsplas-
sar og nye studentar.

– Viss ein ikkje skipar nye studieplassar, vil 
f leire som ikkje får plass, søkje på nytt neste år. 
Då får me ei opphoping, seier aamodt.

Veit ikkje talet
Svein Harberg (H) i kyrkje-, utdannings- og for-
skingskomiteen på Stortinget har spurt statsråd 
Tora aasland om svar på korleis regjeringa vil 
møte yngrebølgja.

– Eg spurde statsråden i trontaledebatten, så 
spurde eg igjen i finansdebatten, og så spurde 
eg i spørjetimen, med oppfølging i neste spør-
jetime, men regjeringa manglar ein overordna 
plan, seier Harberg. Han meiner at regjeringa 
ikkje har skjønt alvoret i dei veksande ungdoms-
kulla, auka krav til kompetanse og ein tendens 
til arbeidsløyse som alternativ til utdanning.

– Det er eit problem at det har vorte kulare 
å levere resultat på områda helse og barneskule 
enn til dømes nye utdanningsbygg, seier Har-
berg.

– Må få armslag
aksel Hagen (SV) i kyrkje-, utdannings- og 
forskingskomiteen meiner regjeringa må satse 
både sterkt og tydeleg for å byggje ut kapasite-
ten for høgare utdanning utan at kvaliteten vert 
råka.

– Til dette trengst friske pengar, men det 
er urealistisk å tru at ein kan få ein milliard 
over natta, seier Hagen. Han trur sjølvstendet 
til institusjonane og høgare basisløyvingar er 
stikkord for å møte større studentkull.

– Institusjonane må få attende større arms-
lag, ikkje minst i distrikta, seier Hagen.

Marianne aasen frå arbeidarpartiet seier til 
Forskerforum at det er uråd å kome med eksakte 
tal på yngrebølgja for å setje i gang utbygging av 
universitets- og høgskulesektoren.

– Me ser auka trong til utdanning av læra-
rar og helsefolk, noko som peikar i retning av 
å byggje ut høgskulane heller enn institutt på 
universiteta, seier aasen, som understrekar 
at det ikkje er tatt konkrete avgjerder omkring 
dette. Ho manar sektoren til å vere merksam på 
å utføre samfunnsoppgåvene ein får.

Leiar jan Haaland i universitets- og høgskole-
rådet seier at regjeringa må få til ei mobilisering 
på brei basis for å utnytte heile utdanningssek-
toren og setje sektoren i stand til å ta imot den 
store auken i studenttalet.

– Me treng ein opptrappingsplan, for store 
delar av den framtidige arbeidskrafta må verte 
utdanna ved institusjonane våre, seier Haaland.

av andreas Høy Knudsen

– Denne saka kjem til å henge 
seg fast på regjeringa, meiner 

Svein Harberg (H). 
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Yngrebølgja:

– Regjeringa har ikkje 
skjønt alvoret
Om studentauken vert 33 000 eller 100 000, er uviktig så lenge regjeringa 
manglar handlingsplan.
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I eit brev til høgskolane og universiteta stiller 
Kunnskapsdepartementet (KD) spørsmål ved 
om alle doktorgradsutdanningane som er eta-
blert dei seinare åra, er av høg nok kvalitet og 
oppretta i tilstrekkeleg robuste miljø. I notatet 
støttar KD seg til Stjernø-utvalet, som foreslo at 
forskarutdanninga må fylle visse minstekrav til 
talet på studentar, rettleiarar og kurstilbod. KD 
viser også til den nye forskingsmeldinga.

– Strengare krav til godkjenning av doktor-
gradsprogram vil kunne føre til forseinking av 
Innlandsuniversitetet, seier rektor Bente Ohn-
stad ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).

Saman med Høgskolen i Gjøvik og Høgsko-
len i Hedmark har HiL kome langt i prosessen 
mot eit felles universitetet. Ohnstad er uroa over 
notatet, som foreslår tre ulike alternativ for å 
stramme inn kriteria for godkjenning av doktor-
gradsutdanningar (sjå faktaramme).

– alle forslaga vil, om dei skulle bli følgt opp, 
innebere ei skjerping av krava til doktorgrads-
utdanningane. Dette vil gjere vegen fram mot 
målet mykje lengre for oss, seier rektoren.

– På kva måte kan justeringane skape pro-
blem?

– Det gjeld nye krav om meir robuste fag-
miljø, breiare doktorgradsprogram og ikkje 
minst minimumskrav til talet på kandidatar 
ved doktorgradsutdanningane. I notatet blir 
det tilrådd minst 20 stipendiatar på kvart dok-
torgradsprogram, og det er eit omfattande krav, 
seier Ohnstad. 

– Problematisk å flytte målet
Ei organisering i breie program vil føre til at 
krava til akkreditering som universitet vil bli 
meir omfattande enn dei er i dag. Dei tre høg-
skolane som jobbar mot eit felles Innlandsu-
niversitet, har førebels fått godkjent berre eitt 
doktorgradsprogram.

– Vi har f leire søknader inne, og nokre søk-
nader blir sende om kort tid. Men sjølv om vi får 
godkjent fire doktorgrader, veit vi ikkje lenger 
om dette er tilstrekkeleg for å nå universitetsmå-
let. Eit spørsmål her er også korleis ein skal defi-
nere eit breitt doktorgradsprogram. Det kan jo 
bli eit breitt program om ein tenkjer seg forskar-
skolar på tvers av institusjonar, seier Ohnstad.

– Vi har planlagt etter dei kriteria for akkre-
ditering som gjeld i dag. no blir vi usikre på om 
nye krav blir gjort gjeldande ved behandling av 
søknadene våre. Det er problematisk om målet 
blir f lytta når vi står på oppløpssida, seier Ohn-
stad, som stiller spørsmål ved kvifor ikkje kva-
litetskrava også skal rettast mot dei etablerte 
universiteta.

Ho viser til at evalueringa av doktorgradsut-

danninga i 2002 vart gjennomført før inn føringa 
av kriteria for doktorgrads- og institusjonsakkre-
ditering som gjeld i dag.

– Evalueringa viste dei same problema som 
Stjernø-utvalet peikar på. Det var få og for gamle 
kandidatar, for mange som ikkje gjennomfører, 
og for mange av dei som gjennomfører, bruker 
for lang tid. Men det er universiteta og dei vit-
skapelege høgskolane som utfører om lag 99 
prosent av doktorgradsutdanninga i noreg. Kan 
hende det er her det må takast tak dersom ein 
skal betre kvaliteten på dette utdanningsnivået. 
Vi saknar ein heilt grunnleggjande analyse av 
dette i drøftingsnotatet, seier Ohnstad.

– Forskriftene er gode nok
Og det er f leire rektorar som reagerer. Mellom 
dei er rektor jørn Wroldsen ved Høgskolen i 
Gjøvik, ein av dei andre høgskolane som ventar 
på Innlandsuniversitetet.

– I staden for å stramme inn forskrifta burde 
departementet heller bidra til å opprette gode 
forskarskolar og vere opptekne av innhald og 
kvalitet i forskingsmiljøa, meiner Wroldsen.

Han mistenker KD for bevisst å ville gjere det 
vanskelegare for høgskolane å bli universitet.

rektor Dag K. Bjerketvedt ved Høgskolen 
i Telemark meiner alle tre alternativa i notatet 
vil gjere det vanskeleg for statlege høgskolar å 

etablere eigne doktorgradsprogram, både kravet 
om organisering i breie program og kvantitative 
krav knytt til talet på kandidatar.

– regjeringa har ved f leire høve fokusert på 
behovet for f leirinstitusjonelle og robuste for-
skarskolar, og dette vart også nemnt i den siste 
forskingsmeldinga. Eg vil difor støtte forslaget 
om breie doktorgradsprogram, organisert i f leir-
institusjonelle forskarskolar, seier Bjerketvedt.

– Men då bør det også vere slik at det å bidra 
tungt inn mot ein slik forskarskole, ved til 
dømes fire årsverk med professorkompetanse, 
fem årsverk med 1.-amanuensiskompetanse og 
fem–ti stipendiatar, er likestilt med å ha eit eige 
doktorgradsprogram, meiner han.

– Vanskelegare å få opprykk
Departementet seier at brevet som er sendt ut, 
berre er eit drøftingsnotat.

– I notatet bed vi om råd frå sektoren. Depar-
tementet har enno ikkje trekt nokon konklusjon, 
seier ekspedisjonssjef Toril johansson i KD. 

johansson innrømmer at strengare akkredi-
teringskriterium vil gjere det vanskelegare for 
høgskolar å bli universitet. 

– Det som gjer spørsmålet komplisert i 
noreg, er at akkreditering av doktorgradsut-
danningar er knytt saman med institusjons-
akkreditering. Om vi strammar inn på krava 

– Det er tydeleg at høgskolane 
er adressatar for dei nye krava, 
uttaler rektor Bente Ohnstad 
ved Høgskolen i Lillehammer. 

– Ei innstramming vil få 
konsekvensar for kven som kan 

søkje opprykk til universitet, 
seier Toril Johansson i KD. 
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Strengare krav til doktorgrad:

– Vanskelegare å bli universitet
Skjerpa krav til doktorgradsutdanning kan skape problem for høgskolar med universitetsplanar.
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− Pengene er en stimulans til faglig og kom-
petansemessig utvikling, sier direktør Torunn 
Haavardsholm i avdeling for humaniora i Fors-
kningsrådet.

nå etableres forskernettverk og forskerskoler 
for å styrke museenes strategiske forsknings-
samarbeid. Forskningsrådets tildeling er første 
fase i fordelingen av midler som Kunnskapsde-
partementet har bevilget over statsbudsjettene 
for 2009 og 2010.

Totalt er det satt av 10 millioner kroner. Sat-
singen er en oppfølging av stortingsmeldingen 
Tingenes tale, som nettopp fremhever behovet 
for økt forskningsinnsats på universitetsmu-
seene. Haavardsholm er glad for engasjementet 
og den gode responsen fra de naturvitenskape-
lige og kulturhistoriske museene.

− resten av pengene fordeles i løpet av året, 
sier hun.

Arkeologi
Mot slutten av fjoråret bevilget Forskningsrådet 
midler til tre prosjekter. Prosjektet «Forsknings-
satsing i arkeologi ved universitetsmuseene» 
har fått 2,3 millioner kroner.

− Vi er veldig glade for dette. De kulturhis-
toriske museene har gjort utgravinger i mange 
år, og vi sitter med mye arkeologisk materiale 
som vi gjerne skulle ha forsket på. Derfor er det 
veldig fint at departementet og Forskningsrådet 
har lagt et løp nå, sier leder Frode Iversen ved 
seksjon for arkeologi ved Det kulturhistoriske 
museum (KHM) ved universitetet i Oslo.

Det skal etableres forskernettverk innenfor 
bosetningsarkeologi, utmarksarkeologi og pio-
nerbosetning. alle de kulturhistoriske univer-
sitetsmuseene deltar i dette samarbeidet, og 
rundt 60 forskere knyttes sammen i nettverk. I 
løpet av en toårsperiode er målet å utvikle fors-
kningsprosjekter som også kan nå opp i konkur-
ransen om midler internasjonalt.

− Museene har vært regionalt forankret. Det 
er viktig å bryte ned de regionale skillene rent 
forskningsmessig. Vi ønsker å gjøre større ana-
lyser og sammenligne funn. Målet er å gi noe 
tilbake til samfunnet som har investert nesten 
én milliard kroner i forvaltningsutgravinger de 
siste ti årene, sier Iversen.

Artsmangfold
De to andre prosjektene som får penger, er opp-
start av en norsk-svensk forskerskole i biosys-
tematikk, og museologisk forskningssatsing. 
Forskerskolen er tildelt 2,6 millioner kroner, 
mens museologisk forskningssatsing mottar 1,2 
millioner kroner.

Den norsk-svenske forskerskolen er et sam-

arbeid mellom fire av universitetsmuseene, 
Svenska artsprosjektets Forskarskola og f lere 
svenske universiteter. Skolen ledes av naturhis-
torisk museum ved uiO. Prosjektet skal sikre 
samfunnets behov for biomangfoldsinformasjon 
gjennom styrking av forskning og kompetanse 
innen faget.

Den museologiske forskningssatsningen 
involverer fem av universitetsmuseene og skal 
utvikle museumsfaget teoretisk og praktisk. 
Prosjektet skal også bidra til at yngre forskere 
og stipendiater gis målrettet museologisk kom-
petanse for å heve museenes faglige plattform. 
Prosjektet ledes av Tromsø museum ved univer-
sitetet i Tromsø. 

av Line Torvik

− Det er meget god respons på 
stimuleringsmidlene, sier 
Torunn Haavardsholm i 

Forskningsrådet. 
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Vil stramme inn krava 

Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår 
tre alternativ til innstramming av doktor-
gradsutdanninga:
1. KD strammar inn forskrifta, og Nokut 
følgjer opp med ny forskrift.
2. KD skjerpar krav om breie program i 
robuste forskingsmiljø.
3. KD skjerpar krav til talet på doktor-
gradskandidatar.
Fristen for å uttale seg om notatet frå KD 
var 31. desember 2009.

Universitetsmuseene

 ▪ Kulturhistorisk museum (KHM) og 
Naturhistorisk museum (NHM) v/
Universitetet i Oslo

 ▪ Bergen Museum (BM) v/Universitetet i 
Bergen

 ▪ Vitenskapsmuseet (VM) v/NTNU
 ▪ Tromsø Museum, Universitetsmuseet 
(TMU) v/Universitetet i Tromsø

for oppretting av doktorgradsprogram, vil det 
få konsekvensar for kven som kan søkje opp-
rykk til universitet. Vi legg til grunn at ein skal 
kunne søkje om opprykk ved fire doktorgrader, 
men vi ser også at doktorgradsprogramma treng 
sterkare fagmiljø.

– notatet er først og fremst retta mot høgsko-
lar som ønskjer å bli universitet. Slepp dei eta-
blerte universiteta å bli kvalitetssikra?

– Det vi gjer av endringar, vil måtte gjelde 
alle. I prinsippet kan nokut også vurdere akkre-
diteringa til uiO, seier johansson, som presise-
rer at dei som har søknader inne hos nokut, vil 
bli vurdert etter gjeldande reglar.

– Om vi bestemmer oss for å endre forskrifta, 
blir det ein ny høyringsrunde. Dette kan ta tid.

johansson fortel også at den norske doktor-
gradsutdanninga etter planen skal evaluerast 
snart.

– Er det ikkje då litt rart å endre kriteria før 
ei ny evaluering ?

– ja, det kan hende at rekkefølgja må disku-
terast, seier ho.

– Forslaga er lite eigna
Forskerforbundet skriv i eit høyringssvar til KD 
at endringane som er foreslått, er dårleg eigna 
til å skape betre kvalitet. Forbundet viser til at 
doktorgradsutdanningane ikkje er evaluert 
sidan 2002, og meiner difor at endringane som 
er foreslått, også er mangelfullt grunngjevne. 
Ei undersøking av stipendiatmedlemmene i 
Forskerforbundet som vart utført av nifu Step i 
2009, dokumenterer mangelfull oppfølging og 
rettleiing av stipendiatane. For å betre kvaliteten 
vil Forskerforbundet heller oppfordre KD til å 
fokusere på tiltak som kan styrke oppfølginga 
og rettleiinga i forskarutdanninga. Det å justere 
krava for akkreditering av doktorgradsutdannin-
gane er lite eigna til dette formålet, skriv For-
skerforbundet.

Forbundet går også imot forslaget om ei 
generell innføring av kvantifiserbare kvalitets-
krav, fordi det ikkje kan setjast likskapsteikn 
mellom kvaliteten og storleiken på eit fagmiljø.

av johanne Landsverk

Universitetsmuseene: 

Økt forskningsinnsats
Forskningsrådet har tildelt over 6 millioner kroner til økt forskningsinnsats 
ved universitetsmuseene. 
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– Det faglige arbeidet skal være premissgiver 
for økonomisk prioritering og for administra-
sjonen, ikke omvendt, fastslår rektor aslaug 
Mikkelsen ved universitetet i Stavanger (uiS). 
Før jul vedtok styret en ny styringsinstruks 
som setter klare linjer mellom rektors og direk-
tørs myndighet. Dette kom i kjølvannet av en 
konflikt mellom dekan Per arne Bjørkum og 
universitetsdirektør Per ramvi, bredt omtalt i 
Forskerforum nr. 5/09. Direktøren skal ha for-
søkt å presse dekanen til å stille seg bak oppret-
telsen av et nytt forskningssenter. Da dekanen 
erklærte seg uenig i prosessen, ble han truet 
med oppsigelse.

− Sterkere faglig ledelse
Den nye instruksen for daglig ledelse sier 

at rektor har både formelt ansvar og er øverste 
leder ved institusjonen. Dette betyr at alle vik-
tige saker fra direktørleddet skal gå gjennom 
samråd med rektoratet før sakene innstilles til 
styret. Forskerforbundet er meget tilfreds med 
løsningen.

– Vi har jobbet seriøst gjennom lang tid for å 
få en sterkere faglig ledelse av universitetet, og 
den nye instruksen har full støtte fra kollegiet, 
sier Åge Hultgren, leder for Forskerforbundet 
ved uiS.

rektor aslaug Mikkelsen vil fortsette som 
styreleder, mens direktøren er øverste leder for 
administrasjonen ved universitetet.

– I debatten om varslingssaken til Bjørkum 
innså jeg at direktør og rektor tenkte forskjellig, 
og at det var en uklarhet mellom rollene til rek-
tor og direktør, forteller Mikkelsen. Hun la selv 
opp til forslaget om en ny instruks for daglig 
ledelse, hvor rektor jevnlig deltar i dekanmøter 
for faglige diskusjoner. Diskusjonene tas videre 
til et rektormøte hvor også universitetsdirektø-
ren deltar.

– Gjennom innspill fra framtidige kollegie-
valgte instituttledere og dekaner satser jeg alt på 
å lede universitetet på grunnlag av initiativer og 
støtte fra forskningsmiljøene, sier Mikkelsen. 

Nedskjæring
uiS står overfor en vanskelig prosess for å 
komme i balanse økonomisk. Styret har beor-
dret en «balansert omstilling for utvikling», 
som omfatter kostnadskutt på 50 årsverk og 
reduksjon i en rekke studietilbud. I midten av 
desember fikk åtte ansatte på fransk, spansk 
og tysk beskjed fra deres fakultet om at de ville 

få nye oppgaver fordi fagene legges ned, noe 
arbeidstakerorganisasjonene imidlertid nektet å 
godta. I februar kommer forslaget opp for uni-
versitetsstyret.

– nå ligger ansvaret på rektoratet, og nå får 
rektor endelig sjansen til å forvalte sin faglige 
rolle og fullføre det programmet som vi har 
valgt henne på, sier Åge Hultgren. 

Ved rektorvalget i 2007 lovet aslaug Mik-
kelsen og prorektor Egil Gabrielsen å utvikle en 
«konkurransedyktig demokratisk ledelsesmo-
dell». Mikkelsen konstaterer at universitetet nå 
er kommet et skritt nærmere målet. På styremø-
tet i februar vil hun legge fram forslag om kol-
legievalgte instituttledere og dekaner.

Ikke bare gallionsfigur
Før den nye styringsinstruksen ba Mikkelsen 
jussprofessor jan Fridthjof Bernt ved univer-
sitetet i Bergen om å utrede lovens grenser for 
arbeidsdeling mellom rektor og direktør. Mik-
kelsen viser til at styret har stort handlingsrom 
til å utforme styringsordning, organisering og 
ledelse av et universitet.

– Dette ga meg rom til å tenke nøye over 

ledelse ved uiS, sier Mikkelsen, som er profes-
sor i endringsledelse med doktorgrad i arbeids- 
og organisasjonspsykologi fra uiB. Mikkelsen 
oppnådde full støtte til prosessen fra styret og de 
ansattes organisasjoner, på tross av at det ende-
lige vedtaket ble noe modifisert. Forskerforbun-
det ønsket blant annet at universitetsdirektør og 
strategi- og kommunikasjonsdirektør bare skulle 
ha møte- og talerett i rektormøtet. I stedet har de 
fått samme stilling som dekanene og rektor.

På den andre siden falt universitetsdirektør 
Per ramvi sitt forslag om å skrive at rektor og 
universitetsdirektør sammen skulle stå for den 
daglige ledelsen ved universitetet.

– Det er fort gjort at en universitetsrektor blir 
en gallionsfigur dersom direktøren ensidig skal 
ta hånd om alle spørsmål som omhandler øko-
nomi. Det er direktørens oppgave å ta høyde for 
de faglige prioriteringene som rektor gir, og la 
disse være premisset for den daglige adminis-
trasjonen, sier Mikkelsen.

– Som hansken i sagaen
jussprofessor og tidligere rektor ved universi-
tetet i Bergen jan Fridthjof Bernt, mener det er 

– Dette er alle i 
Forskerforbundet glade for, sier 

Åge Hultgren. 

– Responsen fra fagmiljøene er 
utelukkende positiv, sier rektor 

Aslaug Mikkelsen.
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Universitetet i Stavanger:

Samler makten hos rektor
Etter lang tids kamp har UiS-rektor Aslaug Mikkelsen vunnet fram med sin modell for et faglig styrt universitet. 
Men jussprofessor advarer mot detaljstyring.
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Innføringen av bokstavkarakterer har ikke ført 
til at kandidater kan sammenligne sine presta-
sjoner mellom utdanningsinstitusjonene, slik 
forutsetningen var i Bologna-erklæringen fra 
1999. Mens de øvrige landene i Europa innførte 
det nye ECTS-karaktersystemet parallelt med 
gamle karakterer, vedtok norge å avskaffe det 
tallbaserte karaktersystemet samtidig som man 
innførte den nye europeiske skalaen.

Primærkarakterer 
Prodekan Finn arnesen ved Det juridiske fakul-
tet ved universitetet i Oslo (uiO) mener ECTS-
karakterene er for grovmaskede til å kunne 
settes direkte på prestasjoner, som såkalte pri-
mærkarakterer.

– Det kan være stor forskjell mellom en god 
og dårlig a, men heller lite mellom karakterene 
C, D og E. når vi får signal om at ti prosent av 
kandidatene skal oppnå karakteren a, vil de 
fremragende prestasjonene ikke stikke seg 
fram, sier arnesen. Systemet tilsier at man skal 
ha en normalkurve fra a til E med en prosentvis 
fordeling på 10-25-30-25-10. 

arnesen mener det er problematisk å sette 
bokstavkarakterer uten å kunne omregne vårt 
tidligere, veletablerte karaktersystem.

– Man trodde kanskje det var mulig å 
slå to f luer i en smekk, men det har vi ikke 
klart. Vi klarer ikke å samkjøre kravene som 
stilles, dermed innebærer a fra ett lærested et 
annet prestasjonsnivå enn en a fra et annet, 
sier arnesen. Han viser til at en rekke norske 
læresteder har problemer med å ta opp sine 
egne studenter på masterstudier, fordi de blir 
forbigått av studenter fra andre læresteder med 
bedre karakterer, men lavere kunnskapsnivå.

– Konsekvensen er at læresteder og 
arbeidsgivere enten må legge større vekt på 
hvilket lærested studenten kommer fra, eller 
de må arrangere sine egne opptaksprøver, sier 
arnesen.

Feil bruk 
Seniorrådgiver Eirik Lien ved nTnu 
publiserte nylig en vitenskapelig artikkel om 
karaktersystemet i Bologna-prosessen i de 
skandinaviske landene, sammen med forskere 
fra Sverige og Danmark. artikkelen, som sto på 
trykk i det amerikanske tidsskriftet Learning 
and Teaching, dokumenterer blant annet at 
nesten 80 prosent av norske masterstudenter får 
karakterene a eller B. Den middels gode karak-

teren C, som skal representere 30 prosent av 
studentene, beskriver ikke lenger en gjennom-
snittlig prestasjon.

– Kritikken som er rettet mot ECTS-systemet, 
kommer av feil bruk av den nye skalaen, eller 
at beskrivelsen av de forskjellige trinnene ikke 
er riktig, sier Lien. Han mener imidlertid at 
norske utdanningsinstitusjoner er på vei mot 
samkjøring etter karakterreformen.

Overambisiøs 
Tidligere dekan ved SV-fakultetet ved uiO 
asbjørn rødseth mener målsettingen om 
å konstruere et karaktersystem som er 
sammenlignbart nasjonalt og internasjonalt, 
har vært overambisiøs, og at gjennomføringen 
ikke holdt mål. 

– Staten ga hovedansvaret for karakterreformen 
til universitets- og høgskolerådet, som mangler 
myndighet. Prosessen hadde utilstrekkelig 
styring, og mange kompromisser ble gjort på 
veien, sier rødseth.

 
av Stian Danielsen

– Det er problematisk når 
lærestedene deler karakterskala, 

men ikke retningslinjer for 
karaktergivning, sier Finn 

Arnesen. 
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Styringsinstruks ved UiS

 ▪ Styret ved Universitetet i Stavanger 
vedtok 21. oktober ny instruks for dag-
lig ledelse. Rektor gis overordnet faglig 
og strategisk ansvar, ledelse av virk-
somheten og tilsyn, på vegne av styret. 
Rektor fortsetter som styreleder.

 ▪ Universitetsdirektøren er i alle saker 
underlagt styret og rektor og leder den 
samlede administrative virksomheten.

 ▪ UiS oppretter et rektormøte med rek-
tor, dekaner og direktør, med faglige 
innspill fra dekanmøter.

«riktig og forstandig» at uiS har plassert rektor 
og direktør tydelig i etasjer over og under hver-
andre. Han er imidlertid kritisk til at formule-
ringene i instruksen åpner for at rektor kan få 
for mye av ansvaret for den daglige ledelsen ved 
universitetet.

– jeg vil gi universitetsdirektøren i Stavanger 
rett i at man skal passe seg for å lage et system 
hvor rektor gjøres ansvarlig for alt som skjer ved 
institusjonen, og dermed må velge mellom å 
bli saksbehandler i stor stil eller gå omkring og 
være en slags revisor, sier Bernt. Han viser til at 
rektoren skal føre et mer overordnet tilsyn med 
virksomheten og selv definere hvilke saker hun 
vil gå inn i.

– Det er forskjell mellom å vinne makten 
om høydedraget og å beherske terrenget. rek-
tor trenger ikke noen særlig bemyndigelse for å 
kunne instruere direktøren i enkeltsaker, men 
den løpende daglige ledelse på en så stor insti-
tusjon som uiS må være direktørens og ikke 
rektors ansvar, sier Bernt. Han framholder sam-
tidig at det er et problem at det ikke finnes noen 
enhetlig oppfatning av hvordan et universitet 
skal styres.

– rektorrollen og direktørrollen er et godt 
stykke på vei som hansken i sagaen som vok-
ste eller ble mindre, avhengig av hånden som 
tok den på. rektor har ansvaret for hvilken vei 
skuta skal gå, mens direktøren har ansvaret for 
å finne leden, sier Bernt.

Per ramvi var ikke tilgjengelig for kommen-
tar innen saken ble avsluttet.

av andreas Høy Knudsen 

Karaktersystemet: 

80 prosent får A eller B
Karaktersystemet med fem bokstaver klarer ikke å skille ut fremragende 
prestasjoner. Det tilsier internasjonal forskning. 
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Rekrutteringsmas ødelegger
n rekrutteringsmas ødelegger for unge jenters interesse for naturfag. 
Slik konkluderer Guðrún jónsdóttir i sin doktoravhandling i pedago-
gikk om jenters møte med naturfaglig kunnskap.  
Pedagogen tror rekrutteringen ville ha vært mer vellykket dersom det 
ble fokusert på jentenes egen opplevelse av naturfag som viktig for 
dem, i stedet for å ta fram pekefingeren. – når gutter mislykkes på sko-
len, skyldes det på systemet, at skolen er feminisert. når det kommer 
til jenters forhold til naturfag, leter man etter feil med jentene og deres 
interesser, uttaler jónsdóttir til Kvinneriforskning.no.

Milliardsatsing på 
samfunnsforskning
n I disse dager set-
ter Forskningsrådet i gang 
norgeshistoriens største sam-
funnsvitenskapelige forsknings-
program. De neste ti årene skal 
det brukes nesten én milliard 
kroner til å få mer kunnskap 
om velferdssamfunnet, skriver 
Forskningsrådet på sine nettsi-
der. Det nye programmet Vel-
ferd, arbeidsliv og migrasjon 
(VaM) er et såkalt «handlings-
rettet» program, noe som betyr 
at forskningen skal gi kunnskap 
som kan brukes i utformingen 
av politikk og i forvaltningen av 
offentlige ordninger.

Universitetet på 
Møre?
n Styret ved Høgskolen i Åle-
sund (HiÅ) sa i desember ja 
til sammenslåing med de to 
andre høgskolene i fylket. 

− Ballen ligger nå hos 
høgskolene i Molde og Volda. 
Vedtak i styrene der avgjør 
om vi kan starte det planlagte 
forprosjektet for «Møreal-
liansen» i 2010, uttaler HiÅ-
rektor Geirmund Oltedal på 
høgskolens nettsider. − Målet 
er å få en samlet høgskole 
med god nok kvalitet til å 
kunne bli universitet. Og det 
vil være naturlig å søke om 
universitetsstatus etter hvert, 
innrømmer rektoren.

Normert tid er unntaket
n Bare et mindretall av landets doktorgradsstipendiater gjennomfø-
rer studiet på normert tid. Gjennomsnittlig brutto tidsbruk for dok-
torgradskullene på 2000-tallet var om lag fem og et halvt år fra start 
til disputas. Det kommer fram av en undersøkelse om forskningssti-
pendiater og doktorgradskandidater utført ved nifu Step på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet. Ifølge nifu Steps beregninger vil tro-
lig 80 prosent av dagens stipendiater avlegge graden. 

Nytt 
forskningsinstitutt 
i Kongsberg
n Høgskolen i Buskerud (HiBu) 
har opprettet et nytt forsknings-
institutt i samarbeid med indus-
trien i Kongsberg. Formålet 
med instituttet, norwegian 
Institute of Systems Enginee-
ring (nISE), er å få til et tettere 
samarbeid mellom HiBu og 
industrien i Kongsberg når det 
gjelder forskning og utvikling 
innenfor faget Systems enginee-
ring. – nISE blir et instrument 
for oss for å få fart i forsknin-
gen, uttaler HiBu-rektor Kristin 
Ørmen johnsen på høgskolens 
nettside.

Satser på klima og 
næringsliv
n Klimautfordringene, fors-
kning i næringslivet, den frie 
grunnforskningen samt utstyr 
og infrastruktur. Det er områ-
dene Forskningsrådet mener 
bør prioriteres spesielt i 2011. 
Ifølge nettsidene foreslår rådet 
en budsjettvekst på 1,8 milliar-
der kroner over statsbudsjettet 
for 2011. 60 prosent av veksten 
bør gå til de ovennevnte feltene, 
heter det i budsjettdokumentet 
Store satsinger. 
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Endelig ro ved 
Nasjonalmuseet?
n at nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design 
har vært preget av uro etter at 
det ble samlet til ett museum i 
2003, er en kjent sak. Museets 
tredje direktør audun Eckhoff 
ser imidlertid positivt på fram-
tiden, og mener at tilliten i sta-
ben er på vei tilbake. 

– Med nytt styre, ny direk-
tør og snart også ny leder-
gruppe har vi et reelt håp om 
at dette skal bli bra, sier han i 
et intervju med Museumsnytt.
no. – Det hersker i dag over-
veiende ro i museet, mener 
direktøren.

Kåret årets diktator
n Irans øverste leder, ayatolla ali 
Khamenei, ble like før jul kåret 
til Årets diktator 2009 av stu-
denter i Oslo. Over 5000 studen-
ter fra uiO og Handelshøyskolen 
BI deltok i nettavstemmingen i 
forkant av kåringen, skriver uni-
forum. Ifølge initiativtakerne 
professor nina Witoszek og for-
sker Mahmood amiry-Mog-
haddam er prisen et forsøk på å 
motvirke showsiden ved dagens 
politikk og å styrke studenters 
engasjement for frihet. rundt 
200 personer møtte opp på uni-
versitetsplassen i Oslo dagen før 
nobelprisutdelingen, da vinne-
ren ble annonsert.

Flere tar høyere utdanning
n Mer enn hver fjerde nordmann har nå utdanning på universitets- 
og høgskolenivå, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
utdanningsnivået øker i takt med samfunnsutviklingen, og i 2008 
var andelen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang 
i historien under 30 prosent. Men det er store geografiske forskjel-
ler. De høyest utdannede bor i Oslo, der 43 prosent av innbyggerne 
har høyere utdanning. Hedmark, Oppland, Østfold og nordland har 
lavest andel med høyere utdanning.

Yngrebølgen som ressurs
n Den ventede dramatiske økningen i antallet studenter blir gjerne 
omtalt som «yngrebølgen». I nyhetsbrevet nytt fra universitetsledel-
sen ved uiO framhever rektor Ole Petter Ottersen den varslede bøl-
gen som en potensiell ressurs. – Det er helt opplagt at en tilstrøm 
av studenter gir oss muligheter til å øke kompetansen i samfunnet i 
betydelig grad, sier Ottersen, som også trekker fram at en god dialog 
med arbeids- og næringsliv er viktig i denne sammenhengen.

Matematisk lov for byråkratisk vekst
n En tidobling av antallet forskere fører til en tjuedobling av antallet 
byråkrater. Det hevder uiO-professoren Bjørn jamtveit som mener å 
ha funnet en matematisk lov for byråkratisering ved forskningsinsti-
tusjoner. – Denne sammenhengen er gyldig for alle de skandinaviske 
universitetene og for de europeiske universitetene vi har data på. Vi 
lurer derfor på om vi har funnet en universell lov som er uavhen-
gig av ulikhetene mellom disse institusjonene, sier jamtveit til fors-
kningsmagasinet apollon.
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– Vi som forskar treng ikkje mykje fritid, seier 
Anders Gustavsson, professor i kulturhistorie. 
Her er han i Universitetsbiblioteket i Georg 
Sverdrups hus, UiO.



– Ingen propp 
i systemet

– Eg kjenner ikkje på at eg går i vegen for nokon, seier professor Anders 
Gustavsson ved UiO. Han har ikkje tenkt å slutte i jobben sjølv om han 

snart fyller 70. 

av johanne Landsverk Foto: Erik norrud
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Professorane klorar seg fast til jobbane sine til 
dei er 70. no ønskjer stadig f leire å stå endå len-
ger i jobb.

– Det er aldersdiskriminering om vi må 
gå av berre fordi vi er 70 år. Forsking er ikkje 
berre ein jobb, det er ein livsstil. Eg synest det 
er frykteleg om denne livsstilen skal bli avbro-
ten gjennom tvang, berre fordi ein har passert 
ei bestemt aldersgrense, seier anders Gustavs-
son, professor i kulturhistorie ved Institutt for 
kulturstudium og orientalske språk (IKOS), 
universitetet i Oslo (uiO). Om eitt år fyller han 
70, men han vil helst ikkje slutte.

– Vi som er eldre forskarar, har lang erfaring 
og spesialkompetanse, og vi har bygd opp eit 
stort nettverk med kontaktar blant internasjo-
nale forskarar. Eg meiner det er sløsing med 
ressursar om ikkje universitetet tek vare på 
kompetansen vi eldre har opparbeidd, seier han.

– Men tek du ikkje opp plassen til unge som 
gjerne vil inn i fast stilling?

– nei, eg kjenner ikkje på at eg går i vegen for 
nokon. Sjølv om eg går av, veit ein heller ikkje om 
denne stillinga blir verande her ved instituttet. 
Stillinga mi kan gå til eit heilt anna fagområde.

– Kjenner meg på topp
Også Karin Gundersen, som er professor i 
fransk litteratur ved uiO, avviser at eldre profes-
sorar sit som proppar i systemet og hindrar dei 
unge i å få jobb ved universitetet.

– Sjølv om eg går av, finst det ingen garanti 
for at stillinga blir utlyst, og at nokon yngre tek 

– Forsking er ikkje berre ein jobb. Dette er livet vårt, seier Anders Gustavsson, professor i kulturhistorie ved UiO. 

– Det er aldersdiskriminering om vi må 
gå av berre fordi vi fyller 70.
anders Gustavsson, professor ved uiO
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over. Det finst ingen stillingsheimlar lenger, og 
då kan arbeidsgjevaren bruke ledige lønnsmid-
lar som han vil. I løpet av dei siste fem åra har eg 
mista tre kollegaer i fransk litteratur, og ingen 
av dei har blitt erstatta, fortel Karin Gundersen.

– Viss eg er klar i hovudet, kjem eg nok til 
å arbeide til eg er 70. Eg ser ingen grunn til å 
slutte, for eg er lidenskapleg oppteken av faget 
mitt. Dette er ikkje berre eit arbeid. Og eg kjen-
ner meg ikkje mindre sprudlande no enn for 30 
år sidan. Tvert imot er det no eg begynner å få 
oversikt. Eg kjenner meg på topp reint fagleg, 
seier ho.

– Men forskarar klagar over stort arbeids-
press og lite tid til å forske. Korleis kan de som 
er eldre, takle dette så bra?

– ja, det er kanskje eit paradoks. For det har 
jo blitt meir hektisk her. universitetet er blitt ei 
bedrift som må få opp produktiviteten. Vi rettleier 

meir, og vi underviser meir intensivt enn før.
Men heller ikkje anders Gustavsson har pro-

blem med å halde tritt med tempo og teljekant-
system.

– Det er no eg har nådd høgdepunktet som 
forskar. Som alle andre her har eg 50/50 for-
deling mellom undervisning og forsking, men 
eg blir ikkje sliten, seier Gustavsson, som i fjor 
kom ut med to nye kulturhistoriske bøker.

Og dei to er ikkje aleine om å ville stå løpet 
ut, for gjennomsnittleg sluttalder for profes-
sorar ved uiO er 68 år. 

– Det er ekstremt høgt. Ein snittalder på 68 
inkluderer at nokre døyr eller går over på uføre-
trygd, men viser elles at dei f leste professorar sit 
til dei er 70. Dessutan er det svært liten mobi-
litet blant arbeidstakarar ved uiO. Er du tilsett 
her, så blir du verande, seier johannes Falk Paul-
sen, assisterande organisasjons- og personal-
direktør ved uiO. 

Han meiner dette fører til færre mogleghei-
ter for rekruttering samanlikna med andre sek-
torar. 

– Vi ønskjer at arbeidstakarane skal stå lenge 
i jobb, og vi har jo investert systematisk i kom-
petansen deira over lang tid. Men vi treng også 
å fornye kompetansen. Ved nokre institutt er 50 
prosent av dei tilsette mellom 60 og 70 år. Så 
dette er eit dilemma for oss, seier han.

– Vi burde få sjansen
ane Sandtrø er leiar i Stipendiatorganisasjonene 
i norge (SIn), paraplyorganisasjonen som repre-
senterer stipendiatar og postdoktorar ved norske 
høgskolar og universitet. Ho meiner det er bra 
med god spreiing i alder og erfaring i akademia. 

– Vi vil ikkje kaste ut nokon, men det var 
fint om også vi som sit i mellombelse stillingar, 
kunne få sjansen, seier Sandtrø, som sjølv er sti-
pendiat ved noregs veterinærhøgskole.

– Lausungeaksjonen, som aksjonerte mot 
bruken av mellombelse stillingar, foreslo å gjen-
innføre seniorstipendet, som Forskingsrådet 
stod bak. Ei slik stipendordning ville kunne gje 
rom for f leire yngre i forskarstillingane. Om for-
skarane hadde fått stipend for eksempel frå 64 
år, kunne dei likevel halde fram med å forske og 
gje rettleiing til dei yngre, meiner ho.

Sandtrø meiner den nye pensjonsreforma er 
eit steg i feil retning for doktorgradsstipendiatane.

– Vi hadde vore betre tent med ei ordning der 
ein også fekk pensjonspoeng for å studere. Då 
hadde ikkje dei eldre behøvd å sitje så lenge i 
stillingane for å tene opp nok pensjonspoeng.

– Viktigast å få forske 
Og ho får støtte frå Bjarne Hodne, leiar i For-
skerforbundet.

– Om lag 30–40 prosent av dei som sit i vit-
skapelege stillingar, vil gå av i løpet av fem–sju 
år, og mange fagmiljø vil få eit dramatisk skifte 
i arbeidsstokken. Difor må institusjonane ta 
ansvar for ein seniorpolitikk som tek omsyn til 
generasjonsskiftet som kjem, seier Hodne.

Han er oppteken av at universiteta må utnytte 
kompetansen dei eldre har opparbeidd gjen-
nom mange år, men samtidig vere opptekne av 
rekrutteringsproblematikken.

– Eg meiner det er på tide å gjeninnføre seni-
orstipendet som eksisterte for ein del år sidan. 
Då kunne seniorar med forskarstipend ha gått 
ut av stillinga i tre år for å forske. Dei eldre ville 
ha fått behalde arbeidsplassen sin, samtidig 
som yngre ville ha fått moglegheit til å kome 
inn. Ei ordning med seniorstipend ville ha ført 
til mindre press på eldre som føler at dei kanskje 
burde gått av, meiner Hodne.

Han trur at det viktigaste for mange seniorar 
ved universiteta er at dei kan få halde fram med 
å forske.

– Difor må avgått vitskapleg personale få til-
gang til laboratorium, bibliotek og kontorplass. 
Om infrastrukturen er på plass, vil dei kunne 
gjennomføre mange av prosjekta sine, og uni-
versitetet ville framleis få behalde høg kom-
petanse. Mange vil også kunne fungere som 
prosjektleiar eller mentor for andre.

Men anders Gustavsson meiner det ikkje er 
nok med kontorplass.

– Det viktige er å få vere ein del av systemet. 
– Forsking er ikkje berre ein jobb. Dette er livet vårt, seier Anders Gustavsson, professor i kulturhistorie ved UiO. 

Arbeidstakar over 70

 ▪ Lov om aldersgrenser for offentlege 
tenestemenn § 3 opnar for at ei til-
setjingsmyndigheit kan bestemme om 
ein arbeidstakar skal få fortsetje i stil-
linga utover aldersgrensa som gjeld. 

 ▪ Tenesta kan i første omgang bli for-
lengd i opptil to år, seinare eitt år om 
gongen, men i alt ikkje utover fem år.

 ▪ Dei fleste institutt har eigne ordningar 
der professor emeritus/emerita kan 
søke om kontorplass for å fortsetje å 
forske. Tittelen emeritus/emerita er 
ein ubeskytta tittel som blir brukt om 
pensjonerte professorar.

 ▪ Pensjonerte arbeidstakarar kan også 
jobbe for universitetet på timebasis i 
tillegg til pensjon. 

– Sjølv om eg går av, finst det ingen 
garanti for at stillinga blir utlyst.
Karin Gundersen, professor ved uiO
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Elles blir ein fort ståande utanfor, og det blir 
vanskelegare å forske, meiner han. 

Feite år etter fylte 67
Etter fylte 67 år går mange professorar nokre 
feite år i møte, om dei vel å stå i jobb.

– Pensjonssystemet motiverer arbeidstakarar 
til å sitje lenge. Dei siste åra har 67- og 68-årin-
gane fått utbetalt full folketrygd i tillegg til full 
lønn, og frå 1. januar 2010 vil denne regelen også 
gjelde 69-åringane. Og etter fylte 70 kan alle tene 
kor mykje dei vil i tillegg til pensjon, seier Egil 
Spangen. Han er pensjonist, men jobbar i tillegg 
som rådgjevar i pensjonsspørsmål ved uiO.

Spangen kan fortelje at det ikkje er uvanleg 
at professorar over 67 år tener ein million i året.

– nokre av dei har 700 000 i lønn og får i 
tillegg utbetalt full folketrygd, som ofte kan 
utgjere 300 000 kroner. Med slike økonomiske 
stimuli er det nesten ingen som ønskjer å gå av 
tidleg. Pensjonssystemet er laga for at folk skal 
stå lenge i jobb, men spørsmålet er om regje-
ringa har tenkt mest på dei lågtlønte og mindre 
på denne målgruppa, seier Spangen, som også 
fortel at det er svært lite lønnsamt for profes-
sorar å gå av med aFP ved 62 år.

Men for Gustavsson, som gjer alt for å bli 
verande i jobben, er det ikkje pengane som tel: 

– nei, for meg spelar det økonomiske inga 
rolle. Eg får berre utbetalt lønn, for eg har berre 

jobba i 12 år i noreg, og resten i Sverige.
Gustavsson er oppteken av at forskarar 

begynner å arbeide seint i livet samanlikna med 
andre arbeidstakarar.

– Svært mange forskarar får ikkje fast stilling 
før dei er 40–45 år, og då må dei kunne stå i jobb 
til dei er 75, meiner han.

Etter den nye pensjonsreforma som vil gjelde 
frå 2011, vil arbeidstakarar kunne tene opp pen-
sjonspoeng fram til fylte 75 år. Fleire politiske 
parti har også teke til orde for å utvide eller opp-
heve den faste aldersgrensa på 70 år, men regje-
ringa har førebels lagt saka på is. Både LO og 
nHO har vore imot å endre aldersgrensa. 

Leiar Bjarne Hodne i Forskerforbundet er 
skeptisk til eit system der arbeidstakarane sjølve 
skal finne ut når dei bør gå av.

– Det kan fort gå slik at andre må fortelje deg 
at du ikkje duger lenger, og det synest eg ikkje 
noko om, seier Hodne.

– Eg har tru på at aldersgrensa skal vere lik 

for alle, så slepp ein å tvile på om ein framleis 
gjer nytte for seg i jobben. nokre arbeidstakarar 
vil kanskje ønskje å fortsetje utover noverande 
pensjonsalder, men dei vil nok kunne bli opp-
fatta som proppar i systemet som hindrar nyre-
kruttering, trur Hodne.

– Ikkje behov for seniortiltak
Forskar Tove I. Midtsundstad ved forskingsinsti-
tuttet Fafo er spesialist på pensjonsspørsmål og 
seniorpolitikk. Ho synest diskusjonen om opp-
heving av aldersgrensa har fått altfor stor plass 
i media.

– Det er kanskje fordi professorar og akade-
mikarar er dei f linkaste til å fremje interessene 
sine. Men behovet for utvida aldersgrense er 
bare aktuelt for ei svært lita gruppe. Dei f leste 
går av før dei fyller 67.

– Ser du på professorar og forskarar som pri-
vilegerte?

– ja, dei er jo det. Mange av dei får behalde 

– Eg kjenner meg ikkje mindre sprudlande no enn for 30 år sidan, seier professor Karin Gundersen.

– Det er ikkje uvanleg at professorar 
over 67 år tener ein million i året.
Egil Spangen, pensjonert rådgjevar, uiO



både kontorplassen og kontakten med arbeids-
plassen lenge etter at dei har gått av med 
pensjon. Eg vil hevde at det ikkje er i desse 
yrkesgruppene behovet for seniortiltak er størst. 
Det store problemet i dag er alle dei som ikkje 
eingong maktar å stå i jobb til dei er 62, seier 
Midtsundstad.

For professorar er ikkje som andre når det 
gjeld tidleg pensjon. av 73 professorar som 
slutta ved uiO i perioden frå 1. juni 2006 til i 
dag, var det berre fem som gjekk av med aFP. 

– Oppseiing er ulovleg
nyleg la Gustavsson fram eit ønske om å få halde 
fram i jobben etter fylte 70 år. Men får han det?

– Han har ikkje krav på å få fortsetje, men i 
lov om aldersgrenser for offentlege tenestemenn 
heiter det at tilsette over 70 kan halde fram i 
jobben viss arbeidsgjevaren ønskjer det, seier 

Kristian Mollestad, hovudtillitsvald i Forskerfor-
bundet ved uiO.

– I første omgang kan ein søkje om å fort-
setje i opptil to år, seinare eitt år om gongen, 
men ikkje lenger enn fem år. Det er tilsettings-
utvalet ved fakultetet som kan gjere vedtak om 
forlenging utover 70 år, fortel han.

Professor emeritus Ivar Bjørgen ved nTnu 
meiner det er ulovleg å seie opp tilsette berre på 
grunnlag av alder.

– Ein professor ved nTnu som søkte om å 
fortsetje i jobben utover aldersgrensa på 70, fekk 
støtte frå instituttet. Men vedtaket vart over-
prøvd av universitetet sentralt, seier Bjørgen, 
som også sit i brukarutvalet hjå Likestillingsom-
bodet.

– nTnu viser til at fakultetet har gjort eit 
prinsippvedtak om å ikkje godta forlenging, 
men etter mi meining er dette i strid med lova. 
Saka er klaga inn for Likestillings- og diskrimi-
neringsnemnda, og vedtaket er prinsipielt vik-
tig, fordi både nTnu og andre universitet har 
f leire slike saker som ventar på avklaring, fortel 
han.

Bjørgen viser også til ei undersøking ved 
nTnu frå 2007, der mange vitskapleg tilsette 
svarte at dei ønskjer å halde fram i jobben etter 
dei fyller 70.

anders Gustavsson er altså ikkje aleine. 
Mykje tyder på at universiteta er fulle av 60- og 
70-åringar som ikkje har lyst til å gje seg den 
dagen dei skal gå av for aldersgrensa. no ventar 
Gustavsson spent på svaret frå uiO. n

– Det hadde vore fint om også vi som sit i mellombelse stillingar, kunne få sjansen, seier stipendiat Ane Sandtrø, som her studerer fiskevirus på laben 
ved Noregs veterinærhøgskole.
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Seniorpolitiske tiltak ved 
UiO 

 ▪ opnar for fleksibel organisering av 
oppgåver, som kan innebere at ein 
større del av arbeidstida kan dispone-
rast til anten undervisning, forsking, 
formidling, fagleg utvikling e.l. 

 ▪ opnar for individuell praktisk tilrette-
legging av arbeidssituasjonen, tilpas-
sing av kompetanse og etablering av ei 
rolle som seniorrettleiar eller mentor 
for nye rekruttar

Vil du jobbe til du er 70 år?

vigdis ystad, 
professor, Senter for 
Ibsen-studium, UiO 
– ja, det trur eg, og aller 
helst lenger. Det er så 
mykje eg drøymer om å ta 
fatt på, så eg har ikkje lyst 
til å gje meg. Eg kjem ikkje 

til å slutte å forske sjølv om eg fyller 70.

torunn selberg, 
professor i kulturvitskap, 
Universitetet i Bergen 
– Det er vanskeleg å seie 
ja eller nei til det no, men 
eg har ingen planar om 
tidleg pensjonering. Eg 
trivst godt i jobben, som 

gjev utfordringar, stor variasjon og fridom. 
Dessutan liker eg å ha med unge menneske 
å gjere. 

thor bernt melø, 
professor i fysikk, NTNU
– Eg trur nok det, fordi eg 
trivst, og fordi eg synest 
jobben er svært interessant. 
Vi professorar er jo privile-
gerte. Vi kan styre forskinga 
sjølve, og så kan vi trekke 

oss tilbake for å lade opp til undervisninga.
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UTLAND

IRAN

Kritiserer Neda-
stipend
n Den iranske regjeringen stil-
ler seg kritisk til et nyoppret-
tet stipend ved Queen’s College 
i Oxford. Stipendet er oppret-
tet i neda agha-Soltans (bildet) 
navn og er beregnet på studen-
ter fra Iran som ønsker å stu-
dere filosofi. Den 27 år gamle 
neda fikk tilnærmet martyrsta-
tus og ble et symbol på demo-
kratibevegelsen i Iran etter at 
hun ble skutt og drept under 
demonstrasjonene etter pre-
sidentvalget i Iran i 2009. 
Queen’s College’ respons til 
Iran er at det er den som done-
rer pengene, som avgjør hva sti-
pendet skal kalles.

KINA

Østens «Ivy League»
n «Ivy League» er en allianse av åtte private, velrenommerte universi-
teter i uSa. Kina danner nå sin egen Ivy League av ni prestisjeuniver-
siteter, skriver Times Higher Education. universitetene undertegnet i 
oktober 2009 en avtale som dreier seg om studentutveksling, samar-
beid om forskerutdanning og et felles poengsystem. Den nye gruppen 
kan ses i sammenheng med regjeringens uttrykte ambisjoner om at 
landets beste universiteter også skal være blant verdens beste. Kritiske 
røster påpeker imidlertid at Kina har en lang vei å gå når det gjelder 
akademisk frihet og korrupsjon.

DANMARK

Rekrutterer på 
YouTube
n Små videosnutter laget av 
studentene selv er i ferd med å 
bli danske universiteters viktig-
ste markedsføringstiltak, skri-
ver Information.dk. Filmene 
legges ut på nettstedet YouTube, 
slik at de blir tilgjengelige for 
hele verden. Det naturviten-
skapelige fakultetet ved Køben-
havns universitet har det siste 
året doblet antallet utenlandske 
studenter og tilskriver mye av 
æren til YouTube-filmene.
– De har hatt en overveldende 
effekt, uttaler universitetets 
kommunikasjonsdirektør joa-
kim Groth. 

SAUDI-ARABIA

Menn og kvinner på samme universitet
n Ved King abdullah university of science and technology i Saudi-
arabia skal menn og kvinner nå få studere sammen, melder uni-
versityworldnews.com. Årsaken skal blant annet være ønsket om å 
rekruttere utenlandske forskere og studenter til universitetet. Samti-
dig som Saudi-arabia åpner opp, strammes det inn i Iran. Der er de i 
ferd med å redusere antallet universiteter hvor menn og kvinner kan 
studere sammen.

EUROPA

– Sløser bort forskningstalent
n Kvinnelige forskere er fortsatt en minoritet i Europa. 82 prosent av 
europeiske professorer er menn, mens andelen mannlige forskere er 
70 prosent. Det viser den siste statistikken om kvinner i forskning, 
She figures, som produseres hvert tredje år av Eu-kommisjonen og 
Helsinkigruppen. 
– Denne kjønnsubalansen er et sløseri med talent og muligheter som 
Europa ikke har råd til, uttaler Eus kommissær for vitenskap og fors-
kning, janez Potocnik, til Cordis.europa.eu.

BENIN

Enorm vekst i 
høgskoler
n Den store etterspørselen etter 
høyt utdannet arbeidskraft har 
ført til at hele 15 private høy-
skoler har etablert seg i Benin 
de siste fire årene. Mange av 
disse er filialer av universiteter 
i Frankrike, Belgia og Canada, 
skriver universityworldnews.
com. Doktorgradsprogrammer 
finnes knapt, ettersom de f leste 
først og fremst ønsker seg mas-
tergrad, gjerne i bedriftsøko-
nomi. Det er det de trenger for å 
få jobb i landets ekspanderende 
private næringsliv.
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EU

Ti år med 
likestilling
n rett før jul kunne Helsin-
kigruppen for kvinner og fors-
kning (The Helsinki group 
on women and science) feire 
ti år med likestillingsarbeid. 
– når kvinner dropper ut av 
forskning, taper forsknin-
gen, uttaler Tiia raudma fra 
Eu-kommisjonen til nettste-
det Cordis.europa.eu. Helsin-
kigruppen er en møteplass 
for nasjonale representan-
ter fra alle Eu-landene, samt 
fra landene som er assosierte 
medlemmer av Eus ramme-
program. Gruppen har som 
mål å fremme likestilling i 
forskning på europeisk nivå og 
har fått navn etter sitt første 
møte i Helsinki. 

KINA

Stipend for å lære kinesisk
n Interessen for å lære kinesisk språk øker over hele verden, skriver 
Chinaview.cn. For å møte dette behovet har den kinesiske regjerin-
gen etablert et stipend for utenlandske masterstudenter som studerer 
til å bli kinesisklærere. Stipendet skal deles ut til i overkant av tusen 
studenter fra mer enn 50 land. Den som mottar stipendet, forplikter 
seg til å undervise i kinesisk i minst fem år etter endt utdannelse.

AFRIKA

Ny avtale med 
Kina
n 49 afrikanske land har gått 
sammen med Kina om en tre-
årig plan for strategisk sam-
arbeid innen naturvitenskap, 
teknikk og bærekraftig utvik-
ling. Planen ble offentliggjort 
ved det fjerde ministermøtet 
i Forum on China-africa coo-
peration som nylig ble avholdt 
i Sharm El Sheikh i Egypt. 
Samarbeidet skal ifølge uni-
versityworldnews.com blant 
annet innebære 100 felles 
forsknings- og utviklingspro-
sjekter, samt stipender til fors-
kningsopphold i Kina for 100 
afrikanske postdoktorer. 

INDIA

Usikkert for 
utenlandske 
etableringer
n Toppuniversiteter som Yale 
og Harvard får kanskje like-
vel ikke etablere seg i India. 
Det varslede lovforslaget om å 
tillate utenlandske læresteder 
å opprette filialer i landet går 
ikke gjennom som planlagt, 
skriver Telegraphindia.com. 
Forslaget skal nå gjennom-
gås på nytt, og enkelte snak-
ker om at det i realiteten er 
lagt på is. Dette på tross av at 
Indias statsminister Manmo-
han Singh og uSas president 
Barack Obama nylig snakket 
varmt om å styrke båndene 
innenfor høyere utdanning. 

KENyA

Tar opp kampen 
mot hiv 
n Kenyanske universiteter trap-
per opp arbeidet for å begrense 
spredningen av hiv og aids blant 
sine studenter. universitetsstu-
denter regnes blant høyrisiko-
gruppene for å få viruset, og ny 
statistikk viser at effekten av det 
nasjonale programmet mot hiv 
og aids er svekket. Fordi viruset 
anses å true landets kunnskaps-
utvikling, har universitetene nå 
integrert utdanning om hiv og 
aids i pensum, skriver universi-
tyworldnews.com.

EUROPA

Lettere for menn
n For første gang er offentlig 
forskningsfinansiering i de 27 
Eu-landene og de seks assosi-
erte landene kartlagt gjennom 
et kjønnsperspektiv, melder 
nordisk institutt for kunnskap 
om kjønn. rapporten er utar-
beidet av en gruppe oppnevnt 
av Eu-kommisjonen, og har fått 
navnet «The gender challenge 
in research funding. assessing 
the european national scenes». 
Den dokumenterer at f lere 
menn enn kvinner søker, får og 
bestemmer over forskningsbe-
vilgninger i Europa. En av kon-
klusjonene er derfor at det er 
lettere for menn enn for kvin-
ner å gjøre karriere som forsker. 

STORBRITANNIA

Større, ikke bedre
n Om en ser bort fra det såkalte gylne triangel, Oxford-Cam-
bridge-London, er forskningen ved f lertallet av Storbritannias store 
eliteuniversiteter ikke bedre enn den som utføres ved de mindre insti-
tusjonene. Det kommer fram i en ny britisk undersøkelse som baserer 
seg på siteringer, skriver Times Higher Education. Samtidig som dette 
viser at det gylne triangels dominans er formidabel, vender undersø-
kelsen opp ned på mantraet om at store læresteder automatisk er bedre 
enn de små.
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- Det er ein klisjé, men det er sant: Skal vi vite kven vi er, må vi kjenne 
historia. Historia kan vere vår styrke, seier museumsdirektør randi Bårt-
vedt1. Vi møtest midt i hennar eige kulturlandskap, på kontoret i norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum (nVIM) i Tyssedal i Hardanger. 
Kraftanlegget frå tidleg 1900-tal ligg her og vitnar om noregs fødsel som 
moderne industrinasjon.

- Dette er ikkje nokon periferi! Hardanger har møtt globaliseringa på 
kaikanten i over 100 år, understrekar Bårtvedt.

Først var det turismen som skaka det gamle bygdesamfunnet seint på 
1800-talet. Keisar Wilhelm og engelske lordar stima inn fjorden for å opp-
leve vestlandsnaturen, hotella spratt fram frå berget. Så kom industrien 
som henta krafta si frå vatnet i dei bratte fjellsidene, røykla bygdene og 
kvelte turismen, og saug til seg tusenvis av arbeidarar. Dette er ein del 
av noreg som har lært seg å omstille seg 
raskt, i takt med skiftande verdskonjunk-
turar. For randi Bårtvedt har livet handla 
om å hjelpe folk til å hugse.

- På morssida stammar eg frå ein 
fruktgard i ullensvang, og der vart eg 
oppteken av lokalhistorie. Da eg var lita, 
var eg mykje i biblioteket til besten. Eg 
vart tidleg interessert i menneska som har 
levd før oss, og kva vi kan lære av dei.

Ho kom inn i museumsbransjen som tenåring, gjennom sommarjob-
bar på Hardanger folkemuseum. Hovudoppgåva hennar i etnologi frå 
universitetet i Bergen handla om korleis den tidlege turismen prega byg-
desamfunna i Hardanger. Oppgåva bar den mektige tittelen «Vor gode 
bræ også i sommer beskuet af høifornemme øine».

- Tenk at 60 prosent av alle turistar til noreg kom til Odda! I utlandet 
var dette den mest kjende staden i noreg. Eg prøvde å leve meg inn i kor-
leis turismen endra liva til folk i Hardanger. Eg var interessert i korleis 
møta med turistane arta seg.

Bårtvedt fortel med entusiasme om menneskemøte mellom lakselord 
og kleppar, mellom keisar Wilhelm og fjellførarane, om husmannsguten 
frå Odda som vart butler i Oxford, og om jentene som jobba på hotella og 
måtte tole å bli kalla turisthorer, men tente gode pengar og slapp å stå og 
hesje i regnet.

- Da eg skreiv oppgåva mi, var det dessverre nesten ingen att som 

hugsa den store turisttida her. av etnologien lærte eg kor viktig det er å 
dokumentere samtida, på måtar som journalistikken ikkje gjer det. Eg 
har lært enormt mykje av å snakke med menneske om liva deira. Det får 
eg dessverre ikkje så mykje tid til lenger.

Det vart ingen doktorgrad på Bårtvedt. Det skal ho kanskje vere glad 
for. For etter hovudfaget fekk ho jobben som skulle definere karrieren 
hennar, som leiar for eit forprosjekt til ein ukjend storleik kalla «Odda 
industristadmuseum og arkiv», og som enda opp som dagens vasskraft- 
og industristadmuseum.

Yrkeslivet til Bårtvedt kan likne ein lang kamp mot rivingsvedtak. Det 
første fredingsprosjektet ho kasta seg inn i, handla om nokre rivingsklare 
arbeidarbustader i Odda.

- Det var eit pionerarbeid. Vi berga husa og innreidde bustadene slik 
dei var, og intervjua folk som 
hadde budd der før. Dei fortalde 
om liva sine og om arbeidet på 
smelteverket.

- Korleis reagerte folk på at 
kvardagslivet deira vart studieob-
jekt?

- Dei f leste vart glade og 
stolte over interessa. Slik vil eg 
at museumsverksemd skal vere, 

midt i liva til folk.
Den største triumfen til Bårtvedt var vernet og restaureringa av det 

nedlagde kraftanlegget i Tyssedal. anlegget vart freda av riksantikvaren 
i 2000, og den staselege kraftstasjonen teikna av Thorvald astrup og Vic-
tor nordan er sjølve juvelen til museet.

- Det var masse motstand. Vi fekk høyre at vi var til hinder for 
næringsverksemda, det fanst planar om å rive ut innmaten av kraftstasjo-
nen for å lage oppdrettsanlegg i hallen.

nær 47 millionar kroner kosta restaureringa, eit spleiselag med Miljø-
verndepartementet som største bidragsytar.

- Har du ei oppskrift på korleis andre stormannsgalne kulturvernarar bør 
gå fram?

- Somme kallar meg gaukungen i Sørfjorden, seier Bårtvedt leande, 
og viser til at den etter mange sitt syn glupske verneviljen ikkje berre har 
gjeve ho vener.

- Men det nyttar ikkje å smile seg til noko. Du må få fram verdiane 
som ligg i ein stad, du må få andre til å sjå dei og skape entusiasme. Du 
må ha eit styre med visjonar og kunnskap å støtte deg på. Du må byggje 
nettverk – her i Tyssedal fekk vi Statkraft, nVE og LO med på laget. Og du 
må knyte til deg folk på alle felt som kan meir enn du sjølv gjer. no er vi 

MED MINNET I STØYPESKEIA
RANDI BåRTVEDT I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL

FOTO: PER ANDERS TODAL

MUSEUMSDIREKTØREN I TySSEDAL TENKJER STORT. EIT KOMPLETT KRAFTANLEGG VAR IKKJE NOK 
TIL å METTE GAUKUNGEN I SØRFJORDEN.

1 Randi Bårtvedt er 51 år gammal og kjem frå Odda. Ho har leidd Norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum sidan museet opna i Tyssedal i 1994, 
da under namnet Vestnorsk Industristadmuseum.

– Vi kan ikkje leike gamledagar med 
rallarromantikk og alt det der, slikt synest 

eg er heilt pyton.
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SAMTALEN

ein stor arbeidsplass, med 26 årsverk i fjor.
Men trass i suksessen i Tyssedal var ikkje gaukungen mett. Da smel-

teverket i Odda vart lagt ned i 2003, såg ho konturane av noko verkeleg 
stort. Heile produksjonslina til det enorme karbidverket kunne bli eit kul-
turminne. Etter innspel frå fylkeskonservatoren tok Bårtvedt og likesinna 
til å førebu ein felles søknad om unesco-status for industrianlegga i Odda 
og Tyssedal og kraftstasjonen på rjukan.

Striden i Odda vart lang og til tider absurd. Skjellsorda skralla mellom 
fjellsidene, det var ekspertfråsegner, eldspåsetjing, underskriftslister, fol-
kerøysting, mange år med politisk vingling – og ein av dei få folkeaksjo-
nane i verda mot ein søknad om unesco-status2.

Denne gongen strekte ikkje entusiasmen, nettverket og lobbyisttalen-
tet til Bårtvedt heilt til. Den største omnen på smelteverket er no verna av 
riksantikvaren. Men to andre omnshus som var del av produksjonslina, 
klarte ikkje Bårtvedt å berge, sjølv om ho nærast la seg fysisk i vegen for 
anleggsmaskinene da dei kom for å rive sist sommar.

- at den gamle produksjonslina vart broten, er det største kulturmin-
netapet for Odda i mi tid.

- Kvifor g jekk det som det g jekk?
- Det heng saman med samfunnsendringane her dei siste 20 åra. Fol-

ketalet har gått ned, og mange arbeidsplassar har gått tapt. Etter at smel-
teverket gjekk konkurs, var folk veldig ivrige på ny næringsverksemd, og 
det skjøner eg godt. «Odda skal faen ikkje bli noko museum», heitte det. 
Men det kom jo ingen ny industri på tomta. Ingen legg store industribe-
drifter midt i ein by i våre dagar. Det vi fekk, var fem år med stripping 
av alt som kunne seljast frå konkursbuet, utan at lokalsamfunnet fekk ei 
krone. no blir det eit kjøpesenter som skal styrkje Odda.

- Debatten var kokheit her. Har du fått mange anonyme telefontrugsmål?
- nei, da. Men eg vart jo eit symbol for den eine sida i striden, så eg har 

fått merke det. Eg har høyrt om folk som meinte at ein «skulle ha skote ho 
der Bårtvedt», og at eg var den «største ulukka» for Odda. Men eg har fått 
f lest positive tilbakemeldingar.

- Det er vel lettare å få verna fine ting? Kraftstasjonen her i Tyssedal er eit 
praktverk i jugendstil, smelteverket i Odda er eit monster?

- ja, kanskje er det slik. Kraftstasjonen var finare utanpå. Smelteverket 
er liksom den stygge søstera, ein grå dinosaur på bøane i Odda. Men kva 
er no eigentleg stygt? Smelteverket har karakter, det!

Kva som blir slutten på Odda-prosessen3, står att å sjå. Bårtvedt drøy-
mer om store kulturarrangement på det som blir att av smelteverkstomta, 
bada i f laumlys frå fjellsida. Men eigentleg har ho meir enn nok med 
ansvaret som ligg på museet i Tyssedal, «eit nasjonalt senter for kunnskap 
og rådgjeving om norsk vasskrafthistorie og historie knytt til kraftkrev-
jande industri og samfunnet ikring». Og kanskje har ansvaret med å ta 
vare på dei svære anlegga gått på kostnad av kunnskapsutviklinga. Trass i 
dei 26 årsverka sine har museet berre ei halv forskarstilling, og forskaren 
er for tida utleigd til noregs Handelshøgskule.

- Forskinga vår er dessverre forsømd. Vi har for lite ressursar til dette, 
og er avhengige av prosjektinntekter. Ei styrkt grunnfinansiering er heilt 
avgjerande. Vi kan samle og arkivere materiale, men forsking er viktig 
for truverdet vårt også som formidlarar. Dette museet kan skaffe fram 
ny kunnskap til noreg, og vi er «samfunnsagerande», slik museumsmel-
dinga sa at musea skal vere. Men det kostar, seier Bårtvedt.

- I meldinga heitte det òg at musea skal drive meir fagleg arbeid. Men 
om vi ikkje får meir midlar snarast, må vi i staden trappe ned verksemda 
vår. Det er først og fremst Kulturdepartementet eg er skuffa over.

- Lat oss snakke generelt om kulturminnevern. Kva er verdien av å hugse?
- Det gjev tryggleik å vite kor du kjem frå. Tenk på Odda: Industrien 

der har skapt store verdiar for landet. Om du kappar vekk den historia, kva 

har da denne staden å fare med? Odda har karakteren til ein industriby, 
med alt det inneber av kreativitet og modernitet. Det må førast vidare i ei 
ny tid. Vi som er barn av industrien her, kan vere stolte av historia og all 
fagkunnskapen på denne staden. Kvifor skulle vi ikkje fortelje om det?

- Men kan ein eigentleg hugse fortida gjennom kulturminne? Fortida er eit 
framand land, og kulturminne blir fort simulakra − døde kopiar av noko som 
vi ikkje eigentleg kan skjøne?

- Eg er heilt samd. Difor må vi snakke til og med dagens menneske. Vi 
må syne at vi står i ei rekkje, nokon var her før oss, det kjem nokon etter 
oss. Eg drøymer om å lage dokumentasjon på levande industribedrifter 
som Odda Plast. Vi kan ikkje leike gamledagar med rallarromantikk og 
alt det der, slikt synest eg er heilt pyton. Men eg er oppteken av dokumen-
tasjon som fortel om kva vi er i dag, og kva vi vil vere i framtida, seier 
Bårtvedt.

- I romanen Grøftetildragelsesmysteriet av Thure Erik Lund slit hovu-
personen med å skrive ei «betenkning» om norske kulturminne. Han kjenner 
at all autentisitet går tapt når noko blir g jort til kulturminne. Har du kjent på 
det ubehaget?

- ja, det hender eg gjer det. Og eg saknar smelteverket med menneska, 
alt lyset og lydane, der far min og alle i nabolaget hadde jobba. Smelte-
verket sette oss i samband med verda. Odda hadde noregs femte største 
hamn i tonnasje.

- Vesenet til moderniteten er å byggje og rive, smelte om metall og samfunn. 

2 Med 51 mot 49 prosent sa folket i Odda nei til Unesco-søknad i 2007. 
Etterpå ombestemte kommunestyret seg og sa ja til Unesco-søknad like-
vel. Men sist sommar godkjende kommunen riving av to av omnshusa 
som skulle vere med i Unesco-søknaden.

3 Opphavleg var «Odda-prosessen» ein metode for industriproduksjon av 
nitrogenbasert kunstgjødsel. No er det namnet på eitt av 11 pilotprosjekt 
i programmet «Kulturminne og verdiskaping», som skal bidra til at kul-
turminne blir nytta i utviklinga av lokalsamfunn og næringsliv.
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Med Marx: Alt som er fast, fordampar. Eller i Odda-varianten: Riv skiten! Er 
ikkje vern av smelteverket i Odda i strid med tankegangen som skapte det?

- Det kan du nok seie. Men det mest vellukka kulturminnevernet er 
vern gjennom bruk, og ein må vere 
kreativ. Dette museet er til dømes 
varma opp med kjølevatn frå ilme-
nittverket her oppe. Om ein brukar 
teknologien til å gjere ting levande 
og lage nye arenaer, kan ein lukkast. 
nokre ting må bevarast i sin heil-
skap, som omnane til smelteverket. 
Men ved sida av kan det liggje eit nytt forskingsinstitutt.

- Det verkar lettare å få til vern av førmoderne kulturminne. Kan det vere 
at vi eigentleg ikkje vil vite kor velstanden vår kjem frå, at vi ikkje vil kjenne dei 
skitne detaljane?

- Det kan vere. Mange som høyrer ordet industri, tenkjer berre på 
subsidiar og ureining. Ein kunsthistorikar som kjem frå Oslo for å vur-
dere ein fabrikk som kulturminne, skjøner neppe fabrikkens vesen. Det 
han ser, er ein industriruin og kjempestore vedlikehaldsutgifter, og han 
kjenner seg avmektig. Ein kunsthistorikar som var i Odda, sa det rett ut: 
«Dette forstår eg meg ikkje på.»

- No som Kulturminneåret er slutt, korleis vil du oppsummere det?
- Året hadde i alle fall ein sprek start, som sette kulturminneomgre-

pet under debatt. Eg likte spørsmål som «Kan hallodamer vere kultur-
minne?». Eg trur dei f leste har fått ein betre ide om kulturminne av dette 
året. Så er det spreidd ein del midlar ut over heile landet, men dei store 

prosjekta har det ikkje vore så mykje 
av.

I Forskerforum har somme fag-
folk kritisert Kulturminneåret for 
å vatne ut kulturminneomgrepet. 
Bårtvedt er ikkje samd.

- Eg synest berre det er spen-
nande at vi diskuterer det, og eg trur 

berre det har gjort folk meir medvitne. Kanskje ser eg det slik fordi eg er 
etnolog? Kulturminne er langt meir enn arealforvaltning og bygnings-
vern.

- Også vitsar er kulturminne, presterte Erik Solheim å seie i Kulturmin-
neåret. Kan alt menneskeleg vere kulturminne?

- nei, det er vel å trekkje det litt langt. Kulturminnelova har i alle fall 
ikkje noka tilskotsordning for vitsekultur. Ein kan jo seie at alt menneske 
gjer, er kultur. Men ikkje alt er like minneverdig. n

– Eg har høyrt om folk som meinte at ein 
«skulle ha skote ho der Bårtvedt».



forskerforum 1 • 2010 • side 24

FELTRAPPORT

Bildetekst

Luksusproblemet

PrOSjEKT: «Det kostelege» – tekstilar i rennessansemåleri som kjelde til inspirasjon. InSTITuSjOn: Kunsthøgskolen i Bergen. FaGrETnInG: 
Tekstil. FInanSIErInG: Kunsthøgskolen i Bergen, støtte til forprosjekt, oppfølgingssøknad for tida inne til vurdering. uunnVErLEG 
VErKTØY: Datamaskin, laserkuttar. PuBLISErInGSFOrM: utstilling, bok. nY KunnSKaP: Ønskjer å lage store, romlege tekstilar, så dei 
materialiserte resultata vil vere det viktigaste.

kven: Ingrid Aarset, Avdeling for spesialisert kunst ved 
Kunsthøgskolen i Bergen

Kva: Kvar finn vi «det kostelege», slik vi kjenner det frå 
renessansekunstverk, i dag? Korleis kommuniserer samtida det 
kostelege eller kostbare?

Korleis: Tekstilkunst, eksperimentering med tekstile uttrykk og 
prosessar, basert på studium av rennessansemåleri og tekstilar

av Kjerstin Gjengedal 

Eit blondemønster er skore ut av silke 
med laserkniv, slik at det underliggande 
laget kjem til syne. Detalj frå eit arbeid 
kalla «Fortrolighet». (Foto: Ingrid Aarset)
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Kan den tekstile luksusen vi kjenner frå renessansen, skapast ved hjelp av moderne teknikkar? Det handlar 
prosjektet til tekstilkunstnar Ingrid Aarset om. (Foto: Kjerstin Gjengedal)

I Louvre-museet i Paris heng eit målarstykke av 
den nederlandske renessansemålaren jan van 
Eyck. Måleriet viser Madonna som presenterer 
jesusbarnet for kanslaren nicolas rolin, som 
bestilte arbeidet hjå van Eyck.

Kunsthistorikarane har hatt mykje å seie om 
biletet, frå posituren til personane, der jomfru 
Maria ofte blir likna med eit alter, til symbolik-
ken i arkitektur og landskap. Men det er sagt 
påfallande lite om dei fantastiske kleda som 
jomfru Maria og kanslaren har på seg. Ho er 
kledd i ei tung, skinande raud kappe som er dra-
pert om henne i generøse foldar, og kanta med 
perler og glimesteinar. Kappa til kanslaren er 
laga av eit stoff med overdådig mønster, og har 
pels langs hals- og ermekantane.

Gløymd sanselegheit
Det finst mange andre målarstykke frå same 
periode som er prega av den same detaljrike 
attgjevinga av dyre og luksuriøse tekstilar, men 
kunsthistoria har hatt fint lite å seie om desse 
tekstilane.

– Tekstiluttrykket er det første eg festar meg 
ved i desse bileta, men når eg les om dei, finn eg 
lite materiale om tekstilane. Eg meiner tekstilar 
tilfører biletet eit veldig sanseleg uttrykk og seier 
mykje om statusen og autoriteten til personane, 
men i kunsthistoria har ein vore meir oppteken 
av perspektiv, lyskjelder, arkitektur og biletsym-
bolikk, seier tekstilkunstnar Ingrid aarset.

aarset underviser og forskar ved avdelinga 
for spesialisert kunst ved Kunsthøgskolen i 
Bergen, der ho har gjort «det kostelege» til 
tema for forskinga si. Kunstnarisk forskings- og 
utviklingsarbeid har fått gradvis større merk-
semd ved Kunsthøgskolen, og alle tilsette skal 
no bruke delar av stillinga si til kunstfagleg 
forsking. I tillegg vedtok regjeringa i 2003 å 

etablere eit stipendprogram for kunstnarisk 
utviklingsarbeid, som ein parallell til doktor-
gradsutdanninga i andre fag. Programmet blir 
koordinert av Kunsthøgskolen i Bergen og skal 
gje førsteamanuensiskompentanse.

Forskar og utøvar
Sjølv er aarset tilsett i femti prosent stilling ved 
Kunsthøgskolen. resten av tida jobbar ho som 
utøvande kunstnar i atelieret sitt på kulturhuset 
uSF Verftet i Bergen. For å utnytte forskingstida 
godt har ho difor valt eit prosjekt som ligg nær 
opp til arbeidet som kunstnar.

– Som utøvande kunstnar jobbar ein gjerne 
ut frå ein overordna idé eller eit konsept. Skal 
ein forske, må ein strukturere dette på ein litt 
annan måte, men eg nyttar forskinga til å gjere 
ting eg gjerne ville ha gjort uansett. For at 
kunstnarisk forsking skal bli spennande, trur 
eg det må knytast til målet ein har med å vere 
utøvar. Ved å gjere eit forskingsprosjekt av det 

får eg dokumentert og formidla kva eg gjer på 
ein betre måte, og eg kan søke om prosjektstøtte 
som eg kan bruke til å reise meir, sjå f leire verk, 
reise på konferansar og liknande, fortel ho.

Med utgangspunkt i tekstilane i renessan-
semåleri laga av gamle meistrar som van Eyck 
og Hans Holbein arbeider ho med mønster og 
stoffstrukturar som går att i tekstilhistoria.

– Holbein og van Eyck vart også hyra inn til 
å lage veggmåleri og dekorere banner for dei 
europeiske kongehusa. I målarstykka deira kan 
ein, etter mi meining, sjå at dei var svært med-
vitne om kva funksjon tekstil og interiør hadde, 
og eg meiner dette gjev måleria deira ein ekstra 
dimensjon. I århundra etterpå har andre late seg 
inspirere, og eg vil vere eit ledd i denne kjeda.

Frå måleri til møbeltrekk
Ho finn fram eit anna bilete, «Korsnedtakinga» 
av rogier van der Weyden, ein samtidig av van 
Eyck. Biletet viser jesus som blir teken ned frå 
krossen. Det er prega av sorg og dramatikk, 
men personane er kledde i luksuriøse, rikelege 
gevantar, som understrekar posituren deira.

– Eg trur bilete som dette har hatt mykje å 
seie for tekstildesign. Mønster frå slike måleri 
går att opp gjennom historia på alt frå madrass- 
og møbeltrekk til tapet, dei er blitt velbrukte og 
daglegdagse. Spørsmålet blir om dei kan hevast 
og på nytt bli assosiert med det eg kallar «det 
kostelege», funderer ho.

aarset nyttar dei gamle mønstera og teks-
turane som inspirasjon, snarare enn å prøve å 
skape det same som ho ser i måleria.

– Ein del av dei f lottaste tekstilane let seg 
ikkje reprodusere i dag, dei er unike. Målet 
mitt er ikkje å lære meg teknikkane for å pro-
dusere stoff slik dei gjorde det den gongen, men 
snarare lage mine eigne tolkingar av dei. Sam-

Luksusproblemet

«Det kostelege»

 ▪ Nyttar renessansemåleri som inspira-
sjon til å utforske «det kostelege» i 
tekstile materiale og teknikkar

 ▪ Brukar teknikkar som silketrykk, laser-
kutting og kjemiske prosessar for å 
framstille tekstil som kan kommuni-
sere «det kostelege» i eit moderne 
samfunn

 ▪ Skal etter planen munne ut i ei bok og 
ei utstilling ved Sogn og Fjordane 
kunstmuseum i 2011, i samarbeid med 
to kollegaer
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stundes er nokre av teknikkane vi underviser i 
her på skolen, så arbeidskrevjande og spesielle 
at det blir ein nisjeaktivitet, det er svært få som 
kan bruke dei.

Mønster med laserpresisjon
I arbeidet med å finne essensen i det kostelege 
eksperimenterer ho med strukturar og teknik-
kar, mønster og volum. Mellom anna nyttar ho 
seg av skolen si nyaste stoltheit, ein laserkuttar 
som kan skjere ut intrikate mønster etter digi-
tale anvisingar frå kunstnaren. aarset har prøvd 
seg fram med laserkuttaren og tolka mønster frå 
renessansemåleria ved hjelp av f leire lag med 
tekstil der dei øvste har utskore mønster slik at 
dei bakre laga kjem til syne.

– Det er ting som tyder på at forløparane til 
dekonstruksjon i mote og arkitektur oppsto i 
renessansen. Eitt av dei merkelegaste fenomena 
i motehistoria er trenden med å lage kutt og hol 
i kleda slik at underliggande lag med stoff kom 
fram. Det er blitt hevda at dette skjedde i kjølvat-
net av eit slag i 1477 der hertugen av Burgund 
vart drepen og dei sveitsiske og tyske sigrande 
soldatane lappa kleda sine med tekstilar dei tok 

frå rike burgunderar. Eg veit ikkje om historia 
er sann, men fenomenet er veldig interessant, 
seier ho.

I sine eigne eksperiment nyttar ho silke-

trykk, plissering, kutting, kombinasjon av ulike 
stoff og kjemiske prosessar for å få fram dei tek-
stile uttrykka ho er ute etter.

Verdi gjennom omarbeiding
– Som tekstilkunstnar kan ein jobbe veldig fritt. 
Mange arbeider heilt digitalt, ein kan sende ein 
cd til ei bedrift og få dei til å lage det ein bed om. 
Ein kollega av meg får til dømes stoff vevd på 
store digitale vevstolar i nederland. Eg og kol-
legaene mine jobbar alle med digitale medium, 
men samstundes har vi med oss kunnskap om 
dei grunnleggande teknikkane.

Er så «det kostelege» noko vi i dag må til 
kunsten for å oppleve? Det vil ikkje aarset utan 
vidare gå med på.

– I dag kan ein jo lage det meste industrielt, 
men eg vender heile tida tilbake til dette med at 
når ein kan sjå at noko er blitt omarbeidd på ein 
måte som krev tid og kompetanse, at materia-
let får eit nytt uttrykk og ein ny verdi gjennom 
omarbeidingsprosessen, så kjem det kostelege 
til uttrykk. n

Dette er ei såkalla djup blonde: Fleire lag med utskore stoff er lagt oppå kvarandre for å gje inntrykk av volum. (Foto: Ingrid Aarset)

Kunsthøgskolen i Bergen 
(KHiB)

 ▪ Skolen er delt inn i tre avdelingar: 
design, kunstakademi og spesialisert 
kunst.

 ▪ Avdelingane for design og spesialisert 
kunst er vidare delt inn i fagområde, til 
dømes fotografi, møbeldesign og kera-
mikk. Avdeling Kunstakademiet er for 
studentar som vil utdanne seg til pro-
fesjonelle kunstnarar.

 ▪ Skolen tilbyr bachelor- og mastergra-
der og etterutdanningsprogram.

 ▪ KHiB er koordinator for stipendprogram-
met for kunstnarisk utviklingsarbeid.

www.KHIB.NO
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Fotografiet er hentet fra bildebasen til Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT). Hvilken avdeling 
bildet er tatt ved, eller hvilke problemer den arme mannen har, står det ingen ting om, opplyser UBiT. 
Fotograf: Ukjent. 
Hvis du har opplysninger om mannen på bildet, send gjerne en e-post til kjetil.brottveit@forskerforum.no.
UBiT har leid ut fotografiet til bruk i Forskerforum.

HISTORISKE BILDER



20 nøtter
1. Kva for nasjon fekk på slutten av 50-talet sin såkalla femte republikk, 

som framleis er gjeldande grunnlov?
2. Kva heitte den lykiske biskopen som ofte blir rekna som inspirasjo-

nen for vår tids julenisse?
3. Kva slags fritidsaktivitet kan du ta PaDI-kurs i?
4. Kva er Yggdrasil?
5. Kva slags separatistar stod bak ei rekke terrorhandlingar i Sverige 

tidleg på 70-talet, mellom anna drapet på ein ambassadør?
6. Kva slags dyr smykka logoen til Eventyrblandinga frå asbjørnsens 

Tobakksfabrikk?
7. Kor inntrefte, for 25 år sidan, den verste industriulykka i verda nokon 

gong? 
8. Kva heiter historieprofessoren som skulda Kjartan Fløgstad for tju-

veri av forskingsstoff i romanen Grense Jakobselv?
9. Kva er det greske ordet for bedøving?
10. Kva for song inneheld lina «Decorations of red on a green Christmas 

tree woǹ t be the same dear, if yoù re not here with me»?
11. Kven er Ole Petter Ottersen?
12. Kva slags drink har du fått dersom glaset har saltrand og inneheld 

tequila, limejuice, Cointreau og is?
13. I kva for amerikansk delstat heiter dei største byane Cincinnati, 

Cleveland, Columbus og Toledo?
14. Kva for to individuelle distansar gjekk dei mannlege langrennsløpa-

rane under OL i Oslo 1952?
15. Kva var Wolfsschanze, eller ulvehiet?
16. Kva for operafigur syng refrenget «Om du ikkje elskar meg, så elskar 

eg deg, og elskar eg deg, skal du passe deg for meg»?
17. Kva vart norsk Kommuneforbund og norsk Helse- og Sosialforbund 

slått saman til i 2003?
18. Kva for amerikansk investor og svindlar vart sist sommar dømd til 

150 års fengsel?
19. Kva for europeisk land hamna i djup krise i 1996 etter at regjeringa 

blant anna hadde oppmuntra til pyramidespel?
20. Kva slags tre var med sin f lekkete bork eit utgangspunkt for dei 

kamuflasjemønstra uniformene til Waffen SS?

SVar:
1. Frankrike
2. nikolaus 
3. Dykking
4. Verdstreet i norrøn mytologi
5. Kroatiske separatistar
6. Ein rev
7. I den indiske byen Bhopal
8. Historikaren Tore Pryser
9. anestesi
10. Blue Christmas
11. rektor ved universitetet i Oslo
12. Frozen Margarita
13. Ohio
14. 18 km og 50 km
15. Hitlers militære hovudkvarter i dåverande aust-Prøyssen (dagens 

Polen)
16. Carmen
17. Fagforbundet
18. Bernard Madoff
19. albania
20. Platanen

10 kjappe

Tar med livserfaringene på jobb

− Hva jobber du med nå?
− Et forskningsprosjekt om barn og unge med en diagnose som i norge 
oftest omtales som Di George syndrom. Disse barna kan blant annet ha 
ulike former for hjertefeil, forsinket tale- og språkutvikling og forsinket 
mental utvikling.

− Hvor tenker du best?
− For å holde på konsentrasjonen pleier jeg å veksle mellom kontoret på 
arbeidsplassen og hjemmekontoret. Innimellom kan også et rolig kafé-
hjørne være det beste.

− Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
− Festskrivet for Bredtvet kompetansesenter for logopeders 50-årsjubi-
leum i 1969! Dette satte søkelys på forståelsen og behandlingen av barn 
med språk- og talevansker. Innsatsen fra pionerene her gjorde et sterkt 
inntrykk på meg og inspirerte meg til å ta fatt på doktorgraden i logopedi.

− Hva er tabu i ditt fag?
− Brudd på konfidensialitet.

− Hva skal til for å bli en god forsker på psykisk helse?
− Klinisk erfaring og evne til å samarbeide tillitsfullt med andre fagper-
soner. jeg vil også trekke fram den merverdi som egne livserfaringer gir.

− Hvem er den beste læreren du har hatt? 
− Her må jeg nevne to: min veileder på hovedfag, Barbro Sætersdal, og 
min doktorgradsveileder, Edvard Befring.

− Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
− Det er vanskelig å si, ettersom jeg er blitt såpass formet av de ulike 
yrkene jeg har hatt. Men jeg begynte som filolog med historie som et av 
mine mellomfag, og menneskers livsvilkår og de prosessene som mulig-
gjør utfoldelse, har alltid interessert meg.

− Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
− Da ville jeg slått et slag for den frie forskningen. norge er riktignok en 
liten nasjon, og vi har kanskje ikke ressurser til å engasjere oss i alt. Men 
sjeldne fenomener har altfor liten sjanse til å nå opp i konkurransen om 
de store programmidlene.

− Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− I Oslo.

− Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
− I de siste utgavene har dere publisert historiske foto. Gjerne mer av det! 
jeg kan også ønske meg mer forskningshistorisk stoff. Vi må kjenne kon-
teksten vi står i.

av Helene Lindqvist

Inger-Lise Sæther
Medlem nr. 30247092 i Forsker-
forbundet.
Stilling: Forsker ved region-
senter for barn og unges psykiske 
helse i Oslo
utdanning: Dr. Scient. Logoped
Første stilling: Lærer på Ber-
gen tekniske skole
Karrieremål: Å ferdigstille mitt 
nåværende prosjekt før jeg blir 
pensjonist.
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Kva er yggdrasil?
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Kva bilete har du av eldre professorar? Eitt 
bilete kan vere av dei utbrende, utslitne, som er 
pressa frå alle kantar, av teljekantar og timerek-
nskap. Eit anna liknar kanskje på det ein finn i 
hovudoppslaget i dette bladet. Blindern-profes-
sorane anders Gustavsson og Karin Gundersen 
framstår med iver og overskot.

artikkelen dreier seg om nøgde eldre i aka-
demia. Denne gruppa har ei sut, men det er 
ikkje publiseringspress eller krav om å henge 
med ungfolane på 50 som uroar dei. Suta er at 
dei snart må pensjonere seg. Er det mogeleg å få 
halde fram nokre år til?

- Det er no eg har nådd høgdepunktet som 
forskar. Som alle andre her har eg 50/50 forde-
ling mellom undervisning og forsking, men eg 
blir ikkje sliten, seier Gustavsson, som er pro-
fessor i kulturhistorie. andre har understreka 
eit liknande poeng før: Det var fyrst 
i høg alder at den banebrytande for-
skinga vart til.

Gjennomsnittleg pensjonsal-
der i noreg er om lag 64 år. Profes-
sorane ved universitetet i Oslo (uiO) 
er i gjennomsnitt 68 år når dei går 
av med pensjon. Som snittalder må 
dette seiast å vere eksepsjonelt høgt. 
Ein kan nesten gå ut frå at det er litt 
trivsel inni biletet.

avstanden vert stor til det a-maga-
sinet kallar «statens ferieklubb». I ein artikkel 
før jol var temaet kor mykje avtalefesta pensjon 
kostar samfunnet. Ordninga som var meint for 
dei utslitne, vert òg brukt av dei som fyrst og 
fremst har lyst på fritid.

- unge, friske eldre vel-
ger fritid på andres bekost-
ning. Det er rett og slett 
sløsing med landets viktig-
ste ressurs - arbeidskraften. 
Det seier Knut røed, senior-
forskar ved Frischsenteret, 
uiO til a-magasinet. Han 
peikar slik på ein kostnad 
ved eit ærerikt fenomen i vel-
ferdsstaten: Universelle ordningar. alle skal få.

48 000 personar har i dag aFP. Frå 2006 til 
i dag har berre fem professorar frå uiO gått av 
med aFP. Denne pensjonsordninga favorise-
rer ikkje professorar, som kan tene mykje på 

å arbeide lenge, og til slutt få pensjon i tillegg 
til å samle verdifulle pensjonspoeng. Dei har 
starta arbeidslivet seint utan å få pensjonspoeng 
under utdanning, og dette er eit argument for å 
halde fram litt lenger.

no er 68-arane i aFP-
alderen, men mange vit-
skapleg tilsette kjem nok 
framleis ikkje til å slutte tid-
leg. Ei gruppe stoppar ikkje 
ved 67 heller - dei held 
fram til dei er 70, og har 
ingen planar om å gje seg.

Mange av professorane 
som går av med pensjon 
held fram i forskingsmiljøet. Som professor 
emeritus kan ein behalde kontorplassen og for-
ske vidare. I tillegg bruker universiteta pensjo-

nistar til ein del oppdrag, truleg dels 
fordi dei er billig arbeidskraft.

Men ein del er ikkje nøgde med ein 
kontorplass: Den nemnde anders 
Gustavsson ynskjer å delta for fullt i 
forskinga og arbeidslivet. Han seier 
i artikkelen at det er aldersdiskrimi-
nering å måtte gå av berre fordi ein 
er 70 år. Professor Ivar Bjørgen ved 
nTnu har lenge vore oppteken av 
denne saka:

– aldersgrenser er til for å 
beskytte individet, ikke begrense retten til 
arbeid. Det innebærer en rett til å slutte, ingen 
plikt, har han sagt til universitetsavisa. Den 
generelle aldersgrensa i offentleg sektor er 70 år, 

men lova opnar for for-
lenging dersom med-
arbeidaren framleis 
oppfyller krava til stil-
linga. Dette er det opp 
til «tilsettingsmyndig-
heten» å avgjere. uni-
versitetsavisa fortel at 
Psykologisk institutt 
ved nTnu har innført 
denne praksisen: når 

nokon nærmar seg aldersgrensa, kan leiinga 
ved instituttet og den tilsette drøfte forlenging 
av tilsettingsforholdet. Bjørgen har sjølv hatt to 
forlengingar etter at han fylte 70. regjeringa har 
lagt spørsmålet om aldersgrensa på is, men må 
snart tenkje på dette paradokset: Sjølv om van-

leg aldersgrense er 70, kan ein frå 2011 ein tene 
opp pensjonspoeng til ein fyller 75!

I løpet av nokre få år kjem om lag ein tredel av 
dei vitskapleg tilsette til å nå vanleg pensjonsal-

der. Korleis kan ein best 
erstatte dei? Korleis kan 
ein best sikre ei verdig 
og rettferdig avslutning 
på arbeidslivet? Tilbake 
til temaet universelle 
ordningar: Kunsten er å 
finne eit smidig system 
med den rette kombina-
sjonen av hovudregel og 

unntak. Di meir ein opnar for meir individuell 
handsaming, di større vert risikoen for tvil, 
vanskelege vurderingar og urettferd. Omsynet 
til samfunnsøkonomi bør elles vege tungt: Det 
kostar svært mykje å utdanne og kvalifisere folk 
til vitskaplege toppstillingar, og det er sløsing 
med ressursar å ikkje ta vare på kompetansen 
dei har opparbeidd. Dersom dei held på lenge, 
får ein òg betre tid til å erstatte dei, og syte for 
at kunnskapen så langt som råd vert overførd 
innan dei sluttar. Fagmiljø kan vert utarma ved 
aldersavgang, fag kan til og med vert lagde ned.

Ein del yngre akademikarar ynskjer nok at folk 
ikkje skal tvihalde på professorkontora sine 
lengst mogeleg. Men ein eventuell interesse-
motsetnad vert mindre direkte ettersom det 
langt frå er sjølvsagt at «tome» professorat vert 
fylde på ny. Som svar på ein eventuell interes-
semotsetnad, er seniorstipend eit verktøy som 
ligg klart i kassen. Ordninga med seniorstipend 
vart avvikla i 1999. Stipenda skulle dekkje diffe-
ransen mellom løn og pensjon i tillegg til drifts-
kostnader. Slik fekk ein behalde ekspertisen 
samtidig som ein kunne tilsette nye forskarar.

Det er ikkje dristig å påstå at seniorane kjem 
til å verte ei sterkare interessegruppe i åra som 
kjem. Der er nok f leire som professor Gustavs-
son, som går på og ikkje vert slitne. «Skal ein 
lage mote i dag, bør ein lage seniormote», seier 
moteskapar Per Spook.

Eg trur det skulle vere høveleg å avslutte med 
denne ytringa.

Fagmiljø kan vert utarma 
ved aldersavgang.

redaktør 
Kjetil a. Brottveit

Professorar i solnedgang

Ein kan nesten gå ut frå at 
det er litt trivsel inni biletet.
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Innføringen av et europeisk område for høy-
ere utdanning innen 2010, som er målet med 
Bologna-prosessen, har gjort utdanningsstruk-
turen i Europa mer lik. Men innenfor dette 
området er det likevel nye forskjeller å spore 
blant annet i form av økende bruk av skolepen-
ger for studenter fra land utenfor Eu/EØS. Den 
globale finanskrisen har påskyndet differensier-

ingen. Europeiske 
skattebetalere vil 
ikke lenger påkoste 
høyere utdanning 
for andre enn sine 
egne.

OECD var blant 
de første til å tale 
for de fordeler sko-
lepenger gir når 
målsettingen er 
høy kvalitet i utdan-
ning. Det skal 
skjerpe forventnin-
gene i utdannings-
markedet og hos 
den utdanningssø-
kende selv, slik at 
konkurranseevnen 
hos den enkelte 
institusjon stiger. I 

tillegg er det utvilsomt en måte å finansiere høy-
ere utdanning på. Og det er en kombinasjon av 
disse motivene som nå vinner gjenklang i f lere 
europeiske land, våre nordiske naboer inklu-
dert.

I de to tyske delstatene Bayern og Baden-
Württemberg, for øvrig de mest velstående i den 
tyske føderasjonen, har man operert med sko-
lepenger for utenlandske studenter i lengre tid. 
Ved Det Tekniske universitet i München (TuM) 
var innføringen av begrensede skolepenger for 
internasjonale studenter del av en større omstil-
lingsprosess med mål om økt utdannings-
kvalitet og samarbeid med privat næringsliv. I 
begynnelsen skapte skolepengene mye debatt og 
motstand. nå diskuteres det ifølge visepresiden-
ten ved TuM, Liqiu Meng, bare hvor høyt man 

kan gå over dagens 500 euro for ett semesters 
studium, gitt at universitetet stadig klatrer opp-
over på Times-rangeringen. Å beholde 55.-plas-
sen fordrer dedikerte og talentfulle studenter og 
ansatte foruten penger.

I nederland er prisene på høyere utdanning 
for internasjonale studenter også på vei opp. 
Siden januar 2008 har universitetsadministra-
torer og faglig ansatte måttet finne både reelle 
og strategiske svar på spørsmålet om hvor mye 
en student skal koste. Ved universitetet i Leiden 
hanket de like godt inn en ekspert fra austra-
lia: professor robert Coelen. I løpet av sin korte 
virketid som visepresident for internasjonale 
relasjoner har Coelen doblet skolepengene til 
et nivå som står i stil med kostnader, renommé 
og ranking. Da har man også råd til å sponse 
de mest talentfulle (men minst pengesterke) 
blant utlendingene. For bruken av skolepenger 
fordrer engasjement overfor studenter som pre-
sterer faglig, men ikke kan betale.

australia var tidlig ute med å innføre mar-
kedstenkning i organiseringen av høyere utdan-
ning. Dette har også gått ut over det australske 
utdanningssystemets globale troverdighet. Hva 
som likevel glemmes når norske utdannings-
teknokrater snakker nedsettende om australske 
«surferuniversiter», er at utlendingenes skole-
penger har muliggjort en formidabel kvalitets-
heving «Down under», i alle fall ved enkelte 
institusjoner. Ved å få frie tøyler i fastsettelsen 
av prisen for internasjonale studenter kunne 
inntektene som i begynnelsen var et substitutt 
for synkende offentlige tilskudd, allokeres der 
hvor potensialet var størst. australia har i dag 

seks universiteter blant verdens 50 beste høyere 
utdanningsinstitusjoner. Takket være deregule-
ringen og liberaliseringen av de norske studiefi-
nansieringsordningene på slutten av jappetiden 
foregikk noe av denne kvalitetshevingen også 
ved hjelp av norske skattepenger. Bare på få år 
etter endringene i Lånekassens reglement, i 
1993/94, gikk antallet norske studenter i austra-
lia fra omtrent 0 til 4000. Klart det ikke kunne 
vare.

«I was there when the norwegian delegation 
went through», fortalte den nyansatte Coelen 
ved universitetet i Leiden da vi senhøstes møttes 
på et internasjonalt policyseminar i regi av det 
Svenske instituttet, Kungliga Tekniska högsko-
lan og aCa – en Brüssel-basert privat organi-
sasjon innen høyere utdanning. Han siktet til 
daværende utdanningsminister Kristin Clemets 
rundreise i australia i 2004. Kort tid etter ble 
det endringer på sakene. nye regler gjorde at 
tilføringen av norske skattepenger til australske 
universiteter gikk ned. Det var spesielt de som 
opererte med høye skolepenger uten tilsvarende 
høy kvalitet, som skulle tas. I en norsk uH-
sektor hvor utdanningskapasiteten fremdeles er 
god, og ressursene følger studentene og resul-
tatene, kan dyre og dårlige utdanningstilbud i 
utlandet vanskelig rettferdiggjøres.

I Danmark var innføringen av nytt finan-
sieringssystem foranledningen for nyord-
ningen med skolepenger for utenlandske 
studenter. Overgangen til resultatbasert finan-
siering skulle gjøre det mulig for danskene 
å studere i utlandet på statens regning. Til 
gjengjeld skulle danske universiteter kunne ta 

av Eirinn Larsen, 
seniorforsker 
ved Forum for 

universitetshistorie, 
universitetet i 

Oslo og postdoktor 
ved Senter for 

næringslivshistorie, 
BI

Flere europeiske land innfører skolepenger for utenlandske studenter. Norge 
bør beholde offentlig finansiering, mener kronikkforfatter Eirinn Larsen. Hun 
etterlyser en langsiktig utdanningspolitikk som tar den internasjonale kon-
kurransesituasjonen inn over seg.

Bologna tur-retur

«Europeiske skattebetalere vil ikke lenger påkoste 
høyere utdanning for andre enn sine egne.»
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skolepenger av utenlandske studenter med opp-
rinnelse utenfor Eu/EØS. Tanken var skjerpet 
konkurranse ut i fra like vilkår. Siden 2006 har 
danske høyere utdanningsinstitusjoner krevd 
skolepenger på en skala fra 41 000 til 99 000 
danske kroner per år avhengig av studiets kost-
nadsnivå. Et eget stipendprogram skal sikre at 
det likevel blir attraktivt å studere i Danmark. 
Men i påvente av ordningen har andelen studen-
ter med opprinnelsesland utenfor Eu/EØS bare 
fortsatt å synke.

redselen for at de internasjonale studentene 
skal forsvinne, er også til stede i Sverige når de 
i september 2011 følger Danmarks eksempel. 
regjeringen og riksdagens eneste krav til de 

svenske institusjonene er at skolepengene må 
dekke alle kostnadene. Slik skal det offentlige 
spare 500 millioner svenske kroner per år.

Skattefinansiert utdanning for utenlandske 
studenter er i utgangspunktet en ressurs for 
norske universiteter og høyskoler. Ordningen 
burde derfor ikke erstattes med det som Dan-
mark har innført, Sverige skal innføre, og de 
finske universitetene er satt fri til å gjøre, hvis 
de selv vil. Offentlig finansiering av utenland-
ske studenter er en rimelig måte å sikre et mini-
mum av studenter med opprinnelse utenfor 
norge og Europa. Dessuten er det en alternativ 
måte å betale tilbake noe av det norge har fått, 
og fremdeles får, av rike utdanningsmulighe-
ter ute. at forskningsminister Tora aasland i et 
intervju i aftenposten før jul nå vurderer å øke 
andelen norske utenlandsstudenter for å møte 
1990-tallets store ungdomskull, er derfor inter-
essant (30. november 2009). Men tegn på offen-

siv nytenking fra Kunnskapsdepartementet er 
det neppe. Det er heller kunnskapsimport av det 
enkleste slaget, langt fra den strategiske inter-
nasjonaliseringen de selv postulerer, hvor målet 
er bedre kvalitet og relevans i norsk høyere 
utdanning gjennom økt internasjonalisering. 
Skulle de likevel velge det første, er det f lere 
kompliserende spørsmål som må tas stilling til. 
To av dem er skolepenger og internasjonale kva-
litetsrangeringer.

I St.meld. nr. 14 (2008–2009) Internasjona-
lisering av norsk utdanning, som ble lagt fram 
i februar i fjor, foreslår regjeringen å nedsette 
en komité som skal gi nye retningslinjer for sti-
pend og lån til norske studenter i utlandet. Tan-

ken er å ytterligere oppmuntre de som kommer 
inn på kvalitetsinstitusjoner i utlandet, hvor der 
er «real value for money». Studentene som ikke 
klarer det, skal oppfordres – ved hjelp av økono-
miske insentiver – til å gå for utdanningsinsti-
tusjoner uten skolepenger, men hvor kvaliteten 
likevel anses som god eller lik den norske. jeg 
tror dette komitéarbeidet blir vanskelig. Det er 
ikke noe en-til-en-forhold mellom skolepenger 
og kvalitet. Samtidig vet vi at kvalitet i utdan-
ning også følger studentene, fordi f linke stu-
denter vet å kreve mer av både underviser og 
institusjon. Men vi vet også at studenter som 
kan betale selv, ikke alltid er blant de beste, men 
gjerne blir det i form av sin økonomiske og sosi-
ale kapital. Og ved de betalende eliteinstitusjo-
nene er det bare de beste, eller?

Foruten fraværet av kraftfulle tiltak har inter-
nasjonaliseringsmeldingen f lere mangler. Den 
reiser verken spørsmålet om finansiering av 

internasjonale studenter i norge eller den pågå-
ende differensieringen i Europa når det gjelder 
skolepenger og arbeidet for økt konkurranse-
dyktighet og kvalitet i utdanning. Meldingen 
tar heller ikke på alvor det globale konkurran-
seforholdet i høyere utdanning. For det er ikke 
bare mellom norske utdanningsinstitusjoner 
kampen om studentene og ressursene i dag står. 
Den står også mellom norske og internasjonale 
universiteter og høgskoler som følge av at stadig 
mer av de offentlige ressursene til sektoren er 
resultatbaserte.

Vi er vitne til nok en bølge av innføring av 
betaling for utenlandsstudenter i Europa. Den 
første bølgen begynte på 1960-tallet og derfor 
lenge før vi var i Eu gjennom EØS. Da ble det 
både vanskeligere og adskillig dyrere for nor-
ske studenter i utlandet, et område som ifølge 
datidens lånekassereglement kun innbefattet 
Vest-Europa og nord-amerika. Foranledningen 
for restriksjonene var massesøkningen til høy-
ere utdanning og lav utdanningskapasitet. Men 
1970-tallets avindustrialisering og økonomiske 
kriser påskyndet prosessen, spesielt i et land 
som Storbritannia. Og i kampen om knappe res-
surser valgte f lere land den gang som nå, å ta 
seg betalt for arbeidet og prioritere egne studen-
ter framfor andres. I 1962 meldte for eksempel 
aftenposten om at vesttyske myndigheter så seg 
nødt til å prioritere internasjonale studenter fra 
utviklingsland «som i motsetning til norge ikke 
selv kan forutsette å kunne utdanne sin egen 
akademiske arbeidskraft» (18. juni 1962). Å lese 
aasland – i den samme avisen – mer en førti 
år seinere gir derfor ikke bare følelsen av at vi 
har vært her før. Det vitner mest om en utdan-
ningspolitikk uten langsiktighet og en spri-
kende internasjonaliseringsstrategi bestående 
av fagre ord og glansbilder. at Europa er i ferd 
med å skifte fokus, er det derfor ingen interesse 
for her oppe hvor engelen fortsatt synger så søtt 
om Bolognaprosessens globale dimensjon.

«Utlendingenes skolepenger har muliggjort en 
formidabel kvalitetsheving ‘down under’.»
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Perler for Stillehavet

Torbjørn Helle,  
ane Hoel, Hilde 
Bondevik m.f l.
P2-akademiet, 
bind XLI
Transit 2009
189 sider
Veil. pris: kr 250

For lenge, lenge siden satt jeg 
klar med tommel’n på play og 
pekefinger’n på rec mens jeg hørte 
radioforedrag i P2-akademiet. jeg 
ville ikke gå glipp av noe, siden 
foredragene ofte handlet om bra 
ting. Derfor overrasker det meg at 
jeg etter å ha lest P2-akademiets 41. 
bind, må innse at det er f lere tek-
nologiske duppeditter siden jeg sist 
faktisk hørte et radioforedrag. Enn 
si leste. Hva kan det komme av?

radioforedragene har eksistert 
siden radioens fødsel på tjuetallet. 
Bøkene, som kommer ut tre ganger 
i året, har eksistert siden midten av 
nittitallet. For ordens skyld: Kas-
settspilleren kom i allmenn bruk 
i 1963. Og for paradoksets skyld: 
Forskerforbundet har i dag over 
1600 followers på Twitter.

Det er fagfolkene som utgjør 
bokens styrke på innholdssiden, 
bredden er stor og perlene mange. 
Ett av foredragene diskuterer kjær-
lighetens forrykte tale blant annet 
gjennom kjærlighetslyder som 
«aouuuu» eller «mmmmm», et 
annet byr på mellomtittelen Hudens 
genetikk og et tredje siterer Høysan-
gen; kjærligheten er sterk som døden.

jeg skulle ønske foredragene var 
mer ambisiøse på perlenes vegne. 
Selv om bredden både blant fagfolk 
og tema er en klar styrke, så reduse-
res de til et alt og ingenting. Det er 
som om de driver prøvesprengning 
langt ute i Stillehavet, og til alt over-
mål fra vaklevorne utskytingsram-
per. Er det virkelig dét man vil med 
«noen av landets fremste fagfolk» 
som utvalget av foredragsholdere 
beskrives som på bokpermen?

Det er lenge siden folk satt klar 
til å presse ned rec. I dag er det opp-
merksomheten som er knapphets-
godet. Derfor må innholdet lete 
opp leseren der oppmerksomheten 
hennes er, og de må vise henne at 
det er verdt det. For å oppnå dét 
har radioforedragene etter min 
mening f lere alternativ. De kan 
enten dyrke det formmessig reak-
sjonære enda mer, og bli et slags 
fristed fra teknologien, der ansikts-
løse, langsomtkvitrende ref leksjo-

Kreativitet som problem
Tilliten til ei sakprosabok kviler på at forfattaren er sakleg, etterretteleg og kjend 
med grensene for kunnskapen sin.

Mennesket er eit konformt vesen, 
taktfaste og samstemde opptrer 
dei f leste av oss konvensjonelt i 
samsvar med førestellingane og 
normene i dei sosiale samanhen-
gane vi inngår i. Til og med avvi-
karane blant oss er konforme, dei 
lagar sine eigne subkulturar der 
dei opptrer likearta med valfren-
dane sine. Og også forsking, ein 
aktivitet som jo har ny tenking og 
ny kunnskap som føremål, kviler 
på felles normer og rutinar. Så 
arbeider då også dei f leste forska-
rar innafor bestemte paradigme, 
dei syslar med mindre pusles-
pel i forskarfellesskap samla om 
omgrep, modellar og problemstil-
lingar dei tar for gjevne som sikre 
utgangspunkt.

Men nokre forskarar evnar å 
formulere radikalt nye teoriar, 
av og til med vidtrekkande vit-
skaplege, tekniske og sosiale 
implikasjonar og konsekvensar. 
Store namn i naturvitskapane er 
aristoteles, Kopernikus, Galilei, 
Kepler, newton og Einstein. Og 
store namn i vitskapsfilosofien er 
den same aristoteles, Descartes, 
Hume, Kant, Popper og Kuhn. Dei 
er også sentrale namn i Bjørkum 
si bok, med den lovande tittelen 
Annerledestenkerne. Kreativitet i 
vitenskapens historie. For ein god 
idé, tenkjer eg, å spørje kva desse 
og andre som skapar nye teoriar, 
har felles som kan fortelje oss noko 
om kva vitskapleg kreativitet er.

Boka kan lesast som ei vit-
skapshistorie, særlig om natur-
vitskapen. Og det er kanskje på 
dette området ho er vellukka. Ho 
får meg til å minnast møtet mitt 
med Bernals vitskapshistorie, som 
14-åring, og eg tenkjer at eg kan-
skje ville ha opplevd den same 
begeistringa, eller kanskje til og 
med større begeistring, dersom eg 
las Bjørkum si bok som ungdom. 
For Bjørkum formidlar dei intel-
lektuelle tankespranga i naturvit-
skapshistoria på det som for meg 
ser ut til å vere ein relativt presis 
måte, og han krydrar dei med 
anekdotar om persondrag ved dei 
intellektuelle heltane i dette natur-
vitskaplege eposet, anekdotar som 

viser at store intellektuelle også 
kan vere små menneske.

Men etter kvart som eg også 
les om teoretikarar og teoretiske 
prosjekt eg kjenner litt til, utover 
sekundærlitteraturkjeldenivået, 
vert eg usikker. Sjølve framstil-
linga av Kant eller eksistensia-

lismen kan vere grei nok, men 
tolkingane til Bjørkum er for meg 
ofte uforståelege, nesten naive, 
som når han skriv: «noen spørs-
mål i livet er imidlertid av en slik 
art at det kan være best at man 
ikke stiller dem.» Eit anna lit-
terært lågpunkt er ein halvsides 
«analyse» av legevitskapen. Slike 
passasjar kan det verke urime-
leg å trekke fram, for dei betyr 
ikkje noko for argumentet hans. 
Men djevelen sit i detaljane, ikkje 
minst i sakprosaen: Tilliten til ei 
sakprosabok kviler på at forfatta-
ren er sakleg, etterretteleg og 
kjend med grensene for kunnska-
pen sin. Opplever eg som lesar 
f leire døme på at forfattaren bryt 
desse normene på saksområde eg 
har litt kunnskap om, begynner 
eg også å tvile på det som står på 
område eg har lite kunnskap om. 
Kontrakten mellom forfattaren og 
meg som lesar er broten.

Eg blir ikkje mindre usik-
ker av at boka er prega av uklar 

referansebruk, med følgjande 
grunngjeving: «Bruken av kilde-
henvisning er av hensyn til f lyten 
i teksten holdt på et minimum.» 
Eller av at forfattaren i løpet av 
nokre linjer feller enkle dommar 
over komplekse saksforhold utan-
for det naturvitskaplege domenet: 
romerrikets utvikling, behavio-
rismen, økonomisk teori og post-
modernismen er berre stikkord 
på ei lang liste.

Boka kan, for det andre, lesast 
som ei innføringsbok i vitskapste-
ori. På det området finn eg henne 
konvensjonell og lite interessant. 
For det tredje kan ho lesast som ei 
innføring i vitskapleg kreativitet. 
Og det mest overraskande for meg 
og lesesirkelen min i Seilduksgata 
er at boka i liten grad tilbyr ein 
systematisk analyse av kva vi kan 
lære om kreativitet av vitskapshis-
toria. nokre ansatsar, basert på det 
veletablerte skiljet mellom teoriut-
vikling og -grunngjeving, finn vi 
rett nok. Forfattaren skil mellom 
teoriutvikling som ein kreativ pro-
sess med irrasjonelt islett, basert 
på induktive slutningar, tanke-
eksperiment og fysiske bilete og 
analogiar, og den teorigrunn-
gjevande og -testande delen som 
stiller krav til logisk stringens og 
statistiske analysar. Men vi får lite 
systematisk kunnskap om vilkåra 
for kreativ tenking. Dette temaet, 
så framtredande i tittelen og i 
marknadsføringa av boka, blir i 
beste fall berre implisitt presen-
tert gjennom skildringar og anek-
dotar frå vitskapshistoria.

Slik minner boka oss om at 
det å vere kreativ og original krev 
langt meir enn det å kaste fram 
idear og synspunkt. Det krev at 
ein i neste fase, når ein idé eller 
ein teori er formulert, underkas-
tar han kritisk analyse. Kravet 
til logisk konsistens og sakleg 
grunngjeving er ikkje tilstrekke-
leg til å avklare posisjonen til kon-
kurrerande teoriar. Men det kan 
vere tilstrekkeleg til å avklare om 
ein teori eller ei fagbok i det heile 
er interessant.

av Oddgeir Osland

Per arne Bjørkum
Annerledestenkerne. Kreativitet i 

vitenskapens historie
universitetsforlaget, 2009 

(revidert utgåve. 1. utgåve kom i 
1998.)

424 sider
rettl. pris: kr 429

BØKER
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ner lar leseren ligge (nesten alene) 
og hvile i dem. Men da må pennene 
– ikke bare stemmene – være god 
nok. Drivende nok. Høyttenkende, 
og modige nok.

De kunne også ha gått motsatt 
vei. De kunne ha lagt vekk iveren 
etter å skaffe seg faglig legitimitet 
gjennom en akademisk form, og 
heller satset sterkere på den jour-
nalistiske formidlingsformen der 
detaljene er f lere og fortellingen er 
tydeligere. Slik kunne terskelen 
for å komme inn i stoffet ha blitt 
lavere, enklere.

Man kan også gjøre foredragene 
mer aktuelle i dagens mediehver-
dag. Da bør foredragene publiseres 
digitalt rett etter sending, for så å 
komme i bokform så raskt som 
mulig – og ikke komme ut to år 
etter at de ble sendt.

Både fagfolkene og redaksjo-
nen kan dessuten bruke de sosiale 
mediene aktivt. Tweets kan aldri 
erstatte foredraget, men hvis ikke 
foredragene forholder seg aktivt til 
den teknologiske utviklingen utde-
fineres de som premissleverandø-
rer for offentlighetens debatter. Da 
reduseres de til ubetydelige perler 
kun egnet til å pynte opp i bestebor-
gerlige aftenskonversasjoner der 
ufarlig er en hedersbetegnelse, og 
der konsensus er en livsbetingelse.

av ragnhild Fjellro

Bløffmakeri på sitt 
beste

Tore Sørensen
Bløffer og bløff-
makere. Episoder 
i bedrageriets 
kulturhistorie
andersen 
og Butenschøn, 
Oslo 2009
399 sider
rettl. pris: 
kr 349

Endeleg ei bok som gjev oss gode 
alternativ til å leva eit ærleg liv. Kul-
turhistoria til bløffmakeriet viser 
oss kor utruleg lettlurte folk er, og 
kan freista den streitaste til å prøva 
seg som uFO-observatør eller hel-
seprofet.

Ein bløff er ei oppdikta histo-
rie som blir framstilt som sann 
for å tena pengar eller bli berømt, 
og han har ein ibuande risiko for 
å bli avslørt. Forresten kan ein 
bløff gjerne vera ein fabrikkert 
gjenstand som det vert spunne ei 
historie rundt. Det er eit element 
av vennlegsinna narring i ein god 
bløff, og dersom han blir avslørt, 
får avsendaren oftare herostratisk 
ry enn fengselsstraff. Det dreier 
seg ikkje om vondsinna ting som 
løgn, plagiat eller tjuveri.

Sørensen presenterer eit fan-

tastisk galleri av sjarlatanar. På 
1820-talet gjorde kaptein Eades 
stor suksess med «Havfrua frå 
Batavia». Denne bløffen illustrerer 
ein tradisjon for å stoppa ut dyr på 
kreative måtar, der ei godt utført 
samansying av ein laks og ein ape-
katt blei til ei havfrue. Visste du 
forresten at havfruene tidleg på 
1800-talet hadde eit forpint uttrykk 
i ansiktet og likna på eit torturert 
barn?

Ein interessant bløff blei utført 
av franskmannen Lucas på 1860-
talet. Han tente gode pengar på 
forfalska brev og manuskript, og 
det er merkverdig kva han fekk 
selt. Her er brev frå antikke skik-
kelsar som augustin, Caligula 
og Kleopatra, eit brev til jesus frå 
ein gallisk doktor kalla antonius 
Castor, og ikkje minst eit brev frå 
profeten Muhammed til kongen 
av frankarane. Det pussigaste av 
alt er at Lucas fekk selt alle desse 
breva sjølv om dei var skrivne på 
moderne fransk.

Frå uSa kjem det ein lang serie 
med bløffar som har massemedia 
i ei sentral rolle. På 1830-talet eta-
blerte Benjamin Day The new York 
Sun, og denne avisa presenterte 
dei mest fantastiske historier. Han 
var f link til å kopla teknologiske 
nyvinningar til historiene sine, og 
trefte gullfuglen då ein oppfin-
nar hadde laga eit 40-fots teleskop 
som sto på Kapp det gode håp. The 

Sun rapporterte om levande dyr på 
månen, med frodig vegetasjon og 
pelikanar. Etter som dagane gjekk, 
observerte dei også f laggermuslik-
nande menneske med koparfarga 
hår. Det er knapt nødvendig å seia 
at the Sun selde aviser i hundretu-
sental.

Sjølv om boka er sjarmerande, 
er ho inst inne ein bløff. alt tyder 
på at Tore Sørensen ikkje er bløffo-
log og leiar av Humbogoteket i 
Oslo. Eg har søkt på Google og 
brukt retriever, men finn ikkje 
korkje telefonnummer eller gatea-
dresse. Kanskje han eigentleg er 
bussjåfør?

Dette er amatørhistorie. Forfat-
taren følgjer ikkje temaet sitt syste-
matisk fram til vår tid, og han held 
seg heller ikkje ryddig til eit land 
eller ein kulturkrets. Sørensen 
skriv om det han tilfeldigvis kan, 
og dei f leste historiene er frå uSa 
på 1800-talet.

Sørensen dramatiserer kapitla 
etter who-dunn-it-stilen, og er i til-
legg veldig grundig. Det førte til at 
eg ofte måtte bla 20–30 sider fram-
over før eg fann poenget, og det var 
litt irriterande. Men heldigvis har 
Sørensen ein genuint humoristisk 
skrivestil som slett ikkje er ein 
bløff.

av Lars nyre

Kristin asdal og Eivind jacobsen 
(red.)
Forbrukerens ansvar
Cappelen Damm, 2009
360 sider
Veil. pris kr 428

Å være en ansvarlig forbruker er 
en krevende balansegang. Her 
diskuterer markante stemmer 
innen forbruksforskning ansva-
ret som legges på forbrukerne, og 
hvilke forutsetninger de har for 
å ta dette ansvaret. Boka henven-
der seg til en bred leserkrets samt 
studenter og akademisk ansatte. 
asdal er historiker og forsker ved 
uiO, og jacobsen er sosiolog og 
forsker ved Sifo.

Øyvind Østerud 
Hva er krig?
universitetsforlaget, 2009
160 sider
Veil. pris kr 159

Hva kjennetegner moderne kri-
ger? Er verden blitt et mer fredelig 
sted? Går vi mot nye stormakts-
kriger eller mot mer statsoppløs-
ning? Forfatteren viser hvordan 
krig har endret karakter gjennom 
historien, og han ser på aktuelle 
konflikter i et historisk perspek-
tiv. Boka retter seg mot alle som 
er interessert i internasjonale 
spørsmål. Østerud er professor 
i internasjonale konfliktstudier 
ved uiO.

Iver B. neumann og Kari Steen 
johnsen (red.)
Meningen med idretten
unipub, 2009
303 sider
Veil. pris kr 298

Skribenter fra idrettsforskningen 
og andre disipliner skriver om 
meningsaspektet ved ulike idret-
ter og om opplevelsesrikdommen 
de åpner for, med verdi langt 
utover sportsarenaen. Boka egner 
seg for idrettsinteresserte og som 
pensum i idrettsrelaterte studier. 
neumann er forskningssjef ved 
nupi og professor ved uiO. Steen-
johnsen er førsteamanuensis II 
ved norges idrettshøgskole.

Gunn Elisabeth Birkelund og 
arne Mastekaasa (red.)
Integrert? Innvandrere og barn av 
innvandrere i utdanning og arbeids-
liv
abstrakt forlag, 2009
230 sider
Veil. pris kr 335

Forskerne legger fram tall og 
analyser om innvandreres og 
deres etterkommeres deltakelse i 
utdanning og arbeidsliv. Boka gir 
et samlet bilde av hvordan inte-
greringen lykkes på området, og 
retter seg mot alle som er opptatt 
av integrering.
Birkelund og Mastekaasa er begge 
professorer i sosiologi ved uiO.

Kort fortalt
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KOLUMNETITTELDEBATT

FRI TILGANG: I den senere tid 
har vi hørt om f lere pakkeavtaler 
(avtaler om kjøp av tilgang til tids-
skriftspakker) med Springer hvor 
en del av avtalen er at forfattere 
fra de(n) aktuelle institusjon(er) 
kan velge å benytte seg av Sprin-
gers Open Choice (det vil si at 
artiklene gjøres tilgjengelige 
som Open access-artikler) uten å 
måtte betale noe ekstra, dersom de 
publiserer i et tidsskrift som tilbyr 
Open Choice. Dette later til å være 
et treårig eksperiment. Springer 
ønsker trolig å evaluere det før 
de bestemmer om dette er noe de 

vil tilby videre. Det er trolig gode 
muligheter for at andre forleggere 
vil komme med tilsvarende tilbud i 
kommende pakkeavtaler.

Dette kan være en gudgitt 
anledning for universiteter og høg-
skoler til å prøve ut en strategi for 
å øke andelen som publiseres som 
Open access. Men jeg ser to store 
betenkeligheter som man bør være 
klar over, om man ønsker å for-
følge en slik strategi.

For det første har vi det klas-
siske problemet med like kon-
kurransevilkår. I arbeidet med å 
fremme Oa (Open access) har vi 
forsøkt å finne løsninger som vil 
føre til at forfatterne møter like 
kostnader enten de velger å publi-
sere som Oa eller Ta (Toll access, 
det vil si publisering hvor leserne 
må betale for tilgang). Springers 
tilbud (og mulige etterfølgere) 
skaper med ett like konkurranse-

vilkår mellom Ta og Open Choice 
Oa (eventuelt under andre navn 
hos andre forleggere), men opp-
rettholder forskjellen mellom Ta 
og Open Choice Oa på den ene 
siden, og andre Oa-utgivelser. 
Dette vil skape svært ugunstige 
konkurransevilkår for de små 
Oa-forleggerne, som ikke har 
noen Ta-inntekter og heller ingen 
mulighet til å bake inntektene inn 
i pakkeavtaler. Forfatterne vil fore-
trekke «gratis» Oa, i det minste 
om de skal opptre som rasjonelle 
økonomiske aktører. Ønsker vi 
virkelig å spille rett i hendene – og 

de allerede velfylte lommebøkene 
– til de store, kommersielle forleg-
gerne på denne måten? Går vi inn 
på Springer-avtalen og tilsvarende 
avtaler, gjør vi det umulig å starte 
nye Oa-forlag, og da skaper vi en 
situasjon hvor Oa-markedet også 
vil bli et oligopol-marked uten 
noen virkelig og effektiv priskon-
kurranse. En slik utvikling er ikke 
i vitenskapens interesse! Skal man 
gå inn på Springers tilbud, må det 
kobles til at man skaper mekanis-
mer hvor utgifter til å publisere Oa 
hos andre forleggere dekkes av sen-
trale midler (slik at det blir gratis 
for forskerne som Springers Open 
Choice). Da kan de mindre Oa-for-
leggerne fortsatt ha mulighet for 
å drive virksomhet. Dette er den 
eneste måten vi kan skape en lang-
siktig situasjon som er til å leve 
med for forskningsinstitusjonene.

Det andre problemet er at Sprin-

Ingen gratis   lunsj

«En slik utvikling er ikke i 
vitenskapens interesse!»

Vi søker:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler for-
skningsbasert kunnskap om effekt av tiltak og arbeider med å måle kvalitet 
på utvalgte helsetjenester. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at 
brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret ble etablert 
1. januar 2004 og har omkring 140 ansatte. Kunnskapssenteret holder 
til i lokaler i Oslo sentrum. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen.

Seksjon for organisering 

Forsker/Seniorrådgiver
I Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er det ledig en fast 
stilling som forsker/seniorrådgiver, ved seksjon for organisering. 
Seksjon for organisering har i oppgave å fremskaffe og oppsummere 
forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak for kvalitetsforbedring, 
organisering, finansiering og regulering av helsetjenestene. Seksjonen 
arbeider også med strategiske tiltak for å støtte kunnskapsbasert prak-
sis i helsetjenesten. Seksjon for organisering har behov for tverrfaglig 
kompetanse, og vi ønsker søkere som har relevant helsefaglig eller 
samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver
•  Arbeidsoppgavene vil være knyttet til kunnskapshåndtering innen 

ansvarsområdet for seksjonen. 
•  Hovedoppgaven er å oppsummere forskningsbasert informasjon på 

en systematisk måte, og formidle dette slik at andre kan få tak i og 
nyttiggjøre seg slik informasjon

Kvalifikasjoner 
•  Relevant helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig utdanning minst på 

mastergradsnivå. 
•  Forskningserfaring, gjerne med doktorgrad eller tilsvarende. 
•  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Se full utlysningstekst på vår hjemmeside:  
www.kunnskapssenteret.no.

Kontaktperson
Gunn Elisabeth Vist, Leder i seksjon for organisering
Tel. 464 00 420

Søknadsfrist: 17. januar 2010

Forsker_forskerforum_90mm_desember2009.indd   1 12/11/09   10:45:49 AM

The Nordic Africa Institute in Uppsala, Sweden, 
welcomes applications for a position as

Nordic Researcher  
from Norway

More information: www.nai.uu.se 

Closing date: 31 January 2010
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Med jevne mellomrom dukker ideen om arbeids-
forbud ved egen utdanningsinstitusjon opp. Det 
fineste og kvalitetssikreste ville være å ha det som 
i uSa og andre høyt utviklede sivilisasjoner, nem-
lig tvinge forskerrekrutter til å søke seg bort fra 
stedet hvor de er «født og opp-
vokst ». Vi kommer aldri til å 
bli et toppuniversitet hvis vi 
fortsetter med å ansette for-
skere som vi har drevet frem 
selv! Det hefter noe lummert, 
endog incestuøst ved denne 
praksis, som dessuten strider 
mot ønsket om utvidet interna-
sjonalisering. Heimfødinger er 
vi, og det skal vi forbli om alle 
får fortsette å gjøre som de vil.

De f leste av oss kjenner 
noen som klager over noe hele 
tiden uten å gjøre noe med det. 
Man blir etter hvert grundig 
lei av å høre på dem. Så også i 
dette tilfellet. Derfor er det nå 
på høy tid at de ansvarlige tar 
seg sammen: Her trengs hand-
ling, ikke ord.

jeg mener man må gå radi-
kalt til verks. Fra en gitt dato blir det ikke anledning 
til å ansette egne masterkandidater i stipendiat-
stillinger. De må komme fra et annet universitet i 
norge, eller fra utlandet, og med de relativt gode 
betingelser man har som 
stipendiat hos oss, skulle 
ikke det bli noe problem. 
Begavede unge mennes-
ker vil strømme til. når 
de har tatt sin doktorgrad, 
må de søke postdoktorstil-
ling et annet sted, helst 
også bevege seg videre for 
å oppnå fast vitenskapelig 
stilling. På den måten får 
vi en stadig sirkulasjon 
av hjernekapital, til den 
enkelte forskningsinstitusjons permanente forny-
else og oppgradering på alle internasjonale lister. 
En klassisk innvending mot denne type vandring 
over til dels store geografiske avstander har vært at 
også forskere har naturlige behov. De vil gjerne bo 

sammen to og to, stifte familie med hus og barn 
osv., osv. Og det er ikke lenger slik at mannen tar 
med seg kona og f lytter. Mot dette kan det argu-
menteres på f lere plan. På et høyere plan kan man 
fremholde forskningens kall som krever offervilje. 

På et lavere og mindre sublimt 
plan kan det minnes om at de 
f leste ekteskap går i oppløs-
ning likevel, så her kan det like 
gjerne brytes opp straks, hvis 
altså ikke begge, som eksem-
pelvis møtte hverandre som 
studenter i Oslo, får doktor-
gradsstipend i Bergen. Med litt 
fantasi finner man en praktisk 
løsning på alt!

Denne modellen for utveks-
ling mellom institusjonene 
og på tvers av landegrensene 
løser mange problemer. Dog 
kan vi ikke være sikre på at den 
perfeksjonerer vår internasjo-
nale profil. Vi risikerer å ende 
opp med et f lertall av forskere 
som etter å ha f lyttet rundt i 
norge bare kan norsk og dårlig 
engelsk, altså en slags utvidete 

heimfødinger. Og selv om vi får beholde noen av 
utlendingene som vi har alet opp, er det ikke garan-
tert at de er språkmektige. Det må derfor bli et krav 
at alle som ansettes i fast vitenskapelig stilling 

uansett fag, matematikk, 
medisin og jus ikke unn-
tatt, skal beherske minst 
to store fremmedspråk. 
Her mener jeg man kan 
være litt slepphendt og 
ikke kreve dette for sti-
pendiatstillinger. Seriøse 
forskerrekrutter kan lære 
seg f lere språk mens de 
arbeider med doktorgra-
den og som postdoktorer, 
hvis de ikke har gjort det 

før den tid. Det er bare å henlegge store deler av 
nevnte periode i et par viktige utland.

Totaliteten av denne reformen vil, i likhet med 
omeletten, koste noen knuste egg. Men som de 
gamle romere sa: Per aspera ad astra! 

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Kolbjørn Hagen, 
Karin Gundersen, Bo Terning Hansen og Gunnar 
Sivertsen. 

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bo Terning 
Hansen, Karin Gundersen, Gunnar Sivertsen og 
Kristin Hestflått Spilker.

«Vi kommer aldri til å 
bli et toppuniversitet 

hvis vi fortsetter med å 
ansette forskere som vi 
har drevet frem selv!»

Karin Gundersen, professor i 
fransk litteratur, universitetet 

i Oslo 

GJESTESKRIBENTEN

Nei til heimfødinger!

gers Open Choice-tilbud vil gjøre 
forholdene enda mer kompliserte 
enn de allerede er når det gjelder 
effekten av Open Choice (og til-
svarende ordninger) på prisingen 
av tidsskriftpakkene. Teorien har 
vært – i det minste har det vært et 
krav fra institusjonene som har 
hatt avtaler – at jo f lere artikler som 
ble publisert under Open Choice, jo 
lavere skulle abonnementsprisene 
for de aktuelle tidsskriftene bli. 
Det har vært en del diskusjon om 
hvorvidt slike prisreduksjoner har 
manifestert seg, eller om de kun 
har vært løfter uten substans. noen 
rapporterer at det har vært antyd-
ninger til lavere prisøkninger enn 
det som ellers kunne vært å vente, 
men ikke mer. ugjennomtrenge-
lig prissetting av pakker er en del 
av problemet. Om vi så inklude-
rer Open Choice i pakkeavtalene, 
hva slags prisreduksjoner skulle 
vi da kunne forvente? Forleggerne 
kunne, og kanskje til og med med 
rette, si at ettersom de ikke hadde 
fått noen ekstra betaling for Open 
Choice, kunne vi heller ikke for-
vente noen prisreduksjoner.

Den eneste måten Springers til-
bud kan gjøres til et langsiktig gode 
for vitenskapen på, er om mange 
takker ja til tilbudet og kombinerer 
dette med å etablere finansierings-
ordninger for betaling av Oa-kost-
nader for forfatterne, slik at både 
Open Choice og andre Oa-publi-
seringskanaler kan få sterk vekst. 
Om så skulle skje, kan vi om noen 
år kansellere alle pakkeavtaler og 
ha et fungerende Oa-marked med 
den nødvendige pris-, kvalitets- og 
servicekonkurranse mellom store 
og små forleggere.

jan Erik Frantsvåg, 
leder NORA. Universitetsbiblioteket, 
Universitetet i Tromsø
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Postdoktor i samfunnssikkerhet    
– krisehåndtering
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Førsteamanuensis II i geologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Utforsk jobbmulighetene på www.uis.no

Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Universitetet i Stavanger (UiS) har 8300 studenter, 1200 ansatte og et mangfold av 
undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter.  Den faglige virksomheten   
er organisert i tre fakulteter og ved Arkeologisk museum. Mange av de eksternt 
finansierte forskningsaktivitetene foregår i samarbeid med vårt forskningsinstitutt 
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Universitetet ligger   
i landets mest attraktive region med 300 000 innbyggere. Regionen har gode   
botilbud,  et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. 

Bli med på å utfordre og utforske!

Yggdrasil – nytt mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter
og yngre forskere som ønsker et midlertidig opphold i Norge
Norges forskningsråd etablerer fra og med det akademiske året 2009-2010 et mobilitetsprogram som gjør det mulig for ph.d-studenter og
yngre forskere fra 25 land å søke om støtte til opphold ved en norsk forskningsinstitusjon.

Under programmet Yggdrasil kan Forskningsrådet gi oppholdsstøtte til stipendiatene ved opphold i Norge fra 1 til 10 måneder. Det er
kandidatene selv som skal søke om personlig mobilitetsstipend via Forskningsrådets eSøknad. Søknadsfristen er 22. april 2009 for opphold
som starter 1. august 2009 eller seinere. Søknadene vil bli vurdert på faglig grunnlag av Programstyret for Internasjonale stipend.

Utlysning av stipendene og annen relevant informasjon fins på våre nettsider, www.rcn.no/is.

Stipendprogrammet er i første omgang avgrenset til søkere fra Belgia, Bulgaria, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Irland, Israel, Italia, Japan,
Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Søkere må være ph.d-studenter som er tatt opp i et organisert doktorgradsprogram eller yngre forskere med fullført ph.d-grad som ikke er
eldre enn 6 år. Videre må søkerne være tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i ett av landene som omfattes av
programmet. Endelig må søkerne være statsborgere, eller ha permanent oppholdstillatelse, i ett av disse landene.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at søkere må legge ved et invitasjonsbrev fra den norske vertsinstitusjonen som inneholder en kortfattet
plan for oppholdet (forskningsaktiviteter, evt. seminarer, kurser etc.) og angir hvilken periode invitasjonen gjelder for samt hvilke fasiliteter
som stilles til rådighet for søkeren.

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forsknings-
politiske spørsmål og fordeler årlig vel 5,4 milliarder kroner til forsknings-
formål. Forskningsrådet skaper møteplasser for forskere, brukere av forskning

og institusjoner som finansierer forskning. Forskningsrådet arbeider med
forskning og utvikling innenfor alle fagområder og bidrar til internasjonali-
sering av FoU-virksomheten.

Yggdrasil – mobilitetsprogram for inngående forskermobilitet
Norske forskningsmiljøer kan dra nytte av den globale kunnskapsutviklingen ved å invitere en høyt kvalifisert ph.d.-student eller yngre forsker.

Den mobile forskeren sender søknad direkte til Forskningsrådets mobilitetsprogram for utenlandske ph.d.-studenter og yngre 
forskere - Yggdrasil - og kan være fra følgende land:

 • Europeiske land: Alle land, inklusive alle medlemsland i Europarådet, med unntak av de 
 nordiske landene; Danmark, Finland, Island og Sverige. 

 • Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

Forskningsoppholdet kan være fra 1-10 måneder i løpet av det akademiske året 2010-2011.
Søker må være ph.d.-student som er tatt opp i et organisert doktorgradsprogram eller yngre forsker med fullført ph.d.-grad som ikke er eldre enn 
seks år. Søker må være tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i ett av landene som omfattes av programmet. 
Vi gjør særskilt oppmerksom på at søkere må legge ved en invitasjon fra norsk vertsinstitusjon som inneholder en kortfattet plan for 
oppholdet (forskningsaktiviteter, seminarer, kurser etc.), spesifiserer hvilken periode invitasjonen gjelder for, og hvilke fasiliteter som 
stilles til rådighet for stipendiaten. Av invitasjonsbrevet må det også framgå at vertsinstitusjonen er villig til å hjelpe stipendiaten å 
skaffe bolig under oppholdet.

SøknadSfriSt: 17. februar 2010

Utlysning av stipendene og annen relevant informasjon fins på våre nettsider, www.forskningsradet.no/is
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INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

I
Høringsuttalelse om fel-
les diskrimineringslov 

Forskerforbundet har uttalt seg om 
nOu 2009:14 Et helhetlig diskri-
mineringsvern. Forskerforbundets 
hovedinnvending mot en felles lov 
er at dette kan medføre en svek-
kelse av allerede gjeldende dis-
krimineringsvern. Særlig gjelder 
dette kjønnslikestillingen.

Forskerforbundets erfaring er 
at formålsbestemmelsen i likestil-
lingsloven om at loven tar «særlig 
sikte på å bedre kvinners stilling» 
er viktig for å ivareta kvinners stil-
ling på områder der de er under-
representert og på områder som 
legitimerer positiv særbehandling. 
Les hele uttalelsen på www.forsker-
forbundet.no. 

II
Kommentarer til stor-

tingsmelding om museene
Stortingets Familie- og kulturko-
mité skal behandle St.meld. nr. 49 
Framtidas museum, som omhandler 
forvaltning, forskning, formidling 
og fornying i museumssektoren, 
i februar 2010. Forskerforbundet 
har bedt lokallag og foreninger om 
kommentarer til meldinga innen 8. 
januar.

III
Innstilling om  

statsbudsjettet 2010
Stortingets Kirke-, utdannings- og 
forskningskomité avga sin innstil-
ling om statsbudsjettet for 2010 i 
begynnelsen av desember. Flertal-
let (ap, SV og Sp) foreslo kun små 
justeringer av enkelte budsjett-
poster, mens opposisjonen bl.a. 
ville øke basisbevilgningene til 
uH-sektoren betydelig, opprette 
f lere rekrutteringsstillinger, samt 
utarbeide en overordnet plan for 
økning av studieplasser ved univer-
siteter og høyskoler. 

IV
Gjennomstrømning i 

doktorgradsutdanningen 
Bare et mindretall av doktor-

gradsstipendiatene gjennomfører 
studiet i løpet av normert tid. Gjen-
nomsnittlig brutto tidsbruk fra 
stipendstart til disputas er om lag 
5 1/2 år for alle doktorgradskull på 
2000-tallet, viser ny undersøkelse 
fra nIFu STEP (rapport 40/2009).

rapporten er utført på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet, som 

innspill til den kommende evalu-
eringen av norsk forskerutdanning. 

V
For dårlig oppfølging av 

stipendiater 
nIFu STEPs undersøkelse om sti-
pendiaters arbeidsvilkår (rapport 
38/2009) viser at alt for mange 
stipendiater ikke får den veilednin-
gen de har krav på. 

– Det er på tide at institusjonene 
tar utdannings- og personalansva-
ret for denne gruppen mer på alvor, 
sier Forskerforbundets leder Bjarne 
Hodne.

Det er altfor liten forutsigbar-
het for unge forskere. Forskerfor-
bundet forventer derfor også at 
myndighetene starter arbeidet med 
en nasjonal plan for videre oppføl-
ging av stipendiatene og deres fors-
kningskompetanse.

VI
ny lærerutdanning tar 

form 
Kunnskapsdepartementet har 
sendt ut et rundskriv med rammer 
for de nye lærerutdanningene. I 
rundskrivet beskrives blant annet 
hvilke typer lærerutdanning de 
ulike utdanningsinstitusjoner 
skal tilby fra høsten 2010. Den nye 
lærerutdanningen er todelt, og vil 
gi grunnlag for å undervise på hen-
holdsvis 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. 
Foreløpig er det planlagt å tilby om 
lag 2640 studieplasser i hele lan-
det. Det er lagt opp til at 60 prosent 
av studiekapasiteten skal gå til 1.–7. 
trinn og 40 prosent til 5.–10. trinn. 

VII
Strategisk satsing for 
universitetsmuseene 

Forskningsrådet har bevilget fem 
millioner kroner til økt forsknings-
innsats ved universitetsmuseene. 
nå etablerer museene forsker-
nettverk og strategisk forsknings-
samarbeid for å nå sine mål. På 
oppdrag fra Kunnskapsdeparte-
mentet utarbeidet Forskningsrådet 
en nasjonal Fou-satsing rettet mot 
de kulturhistoriske og naturhisto-
riske universitetsmuseene, samt 
arkeologisk museum, universite-
tet i Stavanger. 

VIII
nye satser i 

utenlandsregulativet
Det har vært ført forhandlinger 
om regulering av satsene for natt-
tillegg og kostgodtgjørelse i sær-
avtalen for reiser utenlands for 
statens regning. De nye satsene 
gjøres gjeldende fra 1. januar 2010. 
Se personalmelding nr 21/2009 på  
www.sph.dep.no for mer informa-
sjon.

IX
nytt fra Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre 
behandlet søknader om statlige 
Ou-midler på sitt møte 3. desember 
2009. Til sammen 3,2 millioner kr 
ble tildelt lokallag og foreninger til 
tillitsvalgtopplæring første halvår 
2010. Hovedstyret drøftet også 
tariffoppgjørene i 2010, forslag om 
endringer i Tjenestemannslovens 
bestemmelser om midlertidig til-
setting, og et mulig samarbeid med 
amnesty International om ytrings-

frihet for forskere. I tråd med full-
makt gitt av representantskapet 
vedtok Hovedstyret justert budsjett 
for Forskerforbundet for perioden 
2010 til 2012.

X
arbeidsprogram og 

lønnspolitisk strategi
På representantskapsmøtet i okto-
ber ble det vedtatt nytt arbeidspro-
gram for Forskerforbundet og en 
egen lønnspolitisk strategi. Begge 
dokumentene gjelder for treårspe-
rioden 2010–2012. Du kan laste 
ned dokumentene fra www.for-
skerforbundet.no. 

representantskapet vedtok også 
en del endringer i Forskerforbun-
dets vedtekter, og oppdatert versjon 
av disse er også lagt ut på nettsiden.

XI
ny jobb? 

Husk å melde fra til Forskerforbun-
det sentralt dersom du har skiftet 
arbeidssted, endret stillingsprosent 
eller gått av med pensjon. For å ha 
et oppdatert medlemsregister er vi 
avhengige av å få melding fra med-
lemmene om endringer i arbeids-
forhold. Logg deg inn på Min side 
for å registrere endringer: www.
forskerforbundet.no/minside.

XII
Verv en kollega – få 

vervepremie
alle medlemmer som verver ett 
eller f lere nye medlemmer til For-
skerforbundet får vervepremie. Du 
velger selv om du ønsker premien 
for én verving, eller om du ønsker 
å spare til tre eller fem vervinger. 
Har du vervet fem medlemmer får 
du en iPod Touch eller en Tivoli 
DaB-radio i vervepremie. Mer 
informasjon på www.forskerfor-
bundet.no/vervepremier.

XIII
Slutt på Forskerforbun-

dets almanakk
I år sender ikke Forskerforbun-
det ut egen almanakk (årssett til 
a-plan) til medlemmene. 

Stadig f lere medlemmer har 
de siste årene meldt fra om at de 
verken trenger eller ønsker For-
skerforbundets almanakk tilsendt, 
og Forskerforbundet har på denne 
bakgrunn besluttet å ikke lenger 
utgi egen almanakk. Årssett til For-
skerforbundets gamle a-plantype 
fås kjøpt i bokhandel.

KURSTILBUD FEBRUAR 2010

Forskerforbundet arrangerer følgende sentrale kurs i februar 2010:
•	 04.–05.02.10: Omstilling – for tillitsvalgte i alle sektorer
•	 16.02.10: Dagsseminar – midlertidighet i universitets- og høysko-

lesektoren
•	 17.02.10: Strategiseminar – omstillinger i universitets- og høysko-

lesektoren

Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerforbun-
det.no/kurs. På nettsiden finner du også kursplanen for første halvår 
2010.

FORSIKRINGSBROSJYRE
Sammen med dette nummeret av Forskerforum får alle medlemmer 
tilsendt Forskerforbundets forsikringsbrosjyre for 2010, med oversikt 
over dekning og pris for de ulike medlemsforsikringene. Ta kontakt 
med Forskerforbundets forsikringskontor hvis du ønsker mer informa-
sjon om forsikringstilbudene: Telefon 21 02 34 30, e-post forsikring@
forskerforbundet.no 



 aktuelle presseklipp:

Arbeidsmiljø – konflikthåndtering

I min yrkeskarriere som forsker har jeg opplevd kreative og produktive 
samarbeid, men også perioder der konflikter har tatt mye av oppmerksom-
heten og arbeidsgleden. Interessen for ytterpunktene og erkjennelsen av 
at det ofte er ganske lite som skal til for å endre et arbeidsfellesskap fra det 
ene til det andre ytterpunktet, har nok vært medvirkende til mitt engasje-
ment i fagforeningsarbeid i Forskerforbundet.

Fagforeningene ved Folkehelseinstituttet hadde kjennskap til f lere 
langvarige arbeidskonflikter. Svært ofte var de som var rammet, uvillige 
til å stå frem, fordi de ikke hadde noen tro på at det ville bedre deres situa-
sjon. Med den bakgrunn har vi lenge forsøkt å påvirke instituttet til mer 
aktivitet innenfor konflikthåndtering.

Det siste året har instituttet vedtatt tydeligere interne retningslinjer 
for konflikthåndtering og for varsling av kritikkverdige forhold, som for 
eksempel manglende håndtering av konflikter, herunder trakassering. I 
tillegg har vi ikke minst fått gjennomført målrettede tiltak i f lere av de 
gamle sakene. Terskelen for at ansatte tar opp problemer, synes å ha blitt 

lavere. I noen nye saker meldes problemene 
inn i relativt tidlige faser av konfliktutviklin-
gen. Erfaringen til nå er at ingen saker er helt 
like, og at kontinuerlig fokus er nødvendig for å 
forbedre prosessene. Økt oppmerksomhet om 
arbeidsmiljø og noen spektakulære mobbesa-
ker i media har nok gitt oss verdifull drahjelp til 
denne positive utviklingen.

Tiltak for å øke lederes og ansattes inn-
sikt i mobbe- og konfliktproblematikk er blitt 
godt mottatt. nøkkelen har vært en ekstern 
motiverende foredragsholder med høy fors-
kningskompetanse på dette feltet. reelle hold-
ningsendringer er imidlertid vanskeligere å få 

til. I denne type saker handler det ofte om balansen mellom virksomhe-
tens omsorgsplikt og styringsretten. Dette byr på utfordringer. Vi tillits-
valgte vektlegger omsorgsplikten, mens ledere tenderer til å lære raskere 
at de faktisk også har en styringsrett. Det viktigste er å redusere frykten 
for konflikter og forstå at positive resultater kan oppnås ved en god hånd-
tering. Et bedre grep om konflikthåndteringen er første trinn. Deretter må 
vi øke bevisstheten om hvordan vi kan bidra til gode samarbeidsforhold i 
kunnskapsvirksomheter.

Tillitsvalgte har en viktig og til tider belastende støttefunksjon for med-
lemmer i konfliktsituasjoner. Forskerforbundet sentralt bør møte økning 
i oppmerksomhet rundt det psykososiale arbeidsmiljøet med en styrking 
av støttefunksjonen i sekretariatet. Kurstilbudet kan også styrkes rundt 
bevisstgjøring om forutsetningene for å skape gode arbeidsmiljøer.
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av jan Hongslo
Styremedlem i 

Forskerforbundet

Nytt år med flere utfordringer

nyttår 2010 representerer starten på en ny periode med nytt styre og nytt 
arbeidsprogram – men f lere av de oppgavene Forskerforbundet står over-
for, er ikke av ny dato. Et problem vi støter på i arbeidet med å realisere 
Forskerforbundets politikk, er politikeres og beslutningstakeres noe vari-
erende evne og vilje til å se saken fra vårt ståsted. Virkelighetsoppfatnin-
gene er ofte svært ulike, noe som representerer en pedagogisk utfordring 
når samtaler gjennomføres, og møter holdes. Statsråden for forskning og 
høyere utdanning oppnevnte prisverdig nok en arbeidsgruppe tidlig på 
høsten 2009, «Handlingsromutvalget». En overordnet oppgave for grup-
pen er å forsøke å bygge bro mellom den politiske og den faglige virke-
lighetsoppfatningen. Dessuten skal gruppen komme med synspunkter på 
hvordan handlingsrommet til universitetene og høyskolene kan bedres, 
riktignok innenfor gitte ressursrammer. arbeidet har så langt vært kre-
vende. Ikke minst har det vist seg å være nødvendig å presse på for å få 
tilstrekkelig vektlagt de ansattes perspektiv. 15. februar 2010 er fristen for 
å overlevere rapporten til Tora aasland. Det blir spennende å se hvordan 
resultatene av gruppens arbeid blir fulgt opp av statsråden og regjeringen 
i arbeidet med statsbudsjettet for 2011. Vi får tro det blir satt fart på pro-
sessene som vil gi forbedrete arbeidsbetingelser. Et kjernepunkt er tid til 
Fou. Et annet er finansieringen av forsknings- og utdanningsinstitusjo-
nene. Den må bli styrket. 

Det samme må lønnen. Lave akademikerlønninger er i dominerende 
politiske kretser sett på som et konkurransefortrinn for det norske sam-
funnet. Om det noen gang har vært hold i et slikt synspunkt, er det neppe 
tilpasset den virkeligheten norsk næringsliv nå opplever. Lønnsvekst for 
forbundets medlemmer i en tid som er vanskelig for f lere bransjer og for 
viktige deler av industrien, må ses som en nødvendighet for å løfte utsatte 
næringer ut av problemene. Det er gjennom mer kunnskap og økt kom-

petanse i offentlig som i privat sektor landet 
kan komme seg gjennom en krevende periode. 
Forskerforbundets medlemmer representerer 
noen av de mest sentrale yrkesgrupper i en 
slik sammenheng. Det er vi som fremskaffer, 
forvalter og formidler forskningsresultater og 
kompetanse til samfunnet for øvrig. uten økt 
lønn og bedrete arbeidsvilkår vil det bli meget 
vanskelig å skaffe den nødvendige rekruttering 
til institusjoner som forsker og forvalter kunn-
skap. Glipper de beste forskere og kunnskaps-
forvaltere i dette rekrutteringsarbeidet, vil det 
få ringvirkninger for samfunnet totalt sett. 

Et offensivt arbeid for økt lønn er startet i 
forbundet. arbeidet med å realisere vår lønnspolitiske strategi vil være den 
største og viktigste oppgaven for det nye styret, for sekretariatet og for hele 
organisasjonen. 

Det er med andre ord de tradisjonelle fagforeningsoppgaver som skal 
løses i tiden fremover. For å nå målene trenger vi engasjement og godt 
arbeid i alle ledd i organisasjonen.

av Bjarne Hodne
Leder i 

Forskerforbundet

Handlingsregelens intensjon føl-
ges ikke
regjeringen hevder at 1,7 mrd. i 
økning i 2010 til forskning er en 
betydelig økning. Men om vi leg-
ger til grunn at handlingsrommet 
er på hele 158 mrd., utgjør den økte 
satsingen på forskning bare litt 
over én prosent av den summen 
som var til disposisjon. 

Bjarne Hodne i debattinnlegg i 
Aftenposten 8. desember

Misforstått timetelling
En god forsker drives av grunnleg-
gende nysgjerrighet og vitebegjær 
– dette er forskningens innerste 
vesen og dens fremste drivkraft. Å 
innføre et system hvor det skal gi 
uttelling å være til stede, uavhengig 
av hva man faktisk gjør, er en pro-
vokasjon mot selve forskningens 
etos. Forskning er utrettelig søken 
etter ny kunnskap, ikke produksjon 
av departementale wienerpølser. 

Eivind Balsvik og Arve K. Thorsen, 
Forskerforbundet ved UiO, i debatt-
innlegg i Aftenposten 18. november

XIV
Kontingentsatser 2010

Forskerforbundet har disse kontin-
gentsatsene i 2010:
•	 Ordinær kontingent: kr 325,– 

per måned (ansatt i mer enn 
halv stilling) 

•	 redusert kontingent: kr 178,–
per måned (ansatt i halv stil-
ling eller mindre) 

•	 Stipendiat: kr 178,– per måned 
•	 Dobbeltmedlem: kr 792,– per 

år 

•	 Ikke yrkesaktiv: kr 408,– per år 
(pensjonist, student, arbeidsle-
dig, ulønnet permisjon) 

•	 Gruppelivs- og familieulykkes-
forsikring (med reservasjons-
rett):  kr 117,– per måned.

Satsene er uendret fra 2009, etter 
vedtak i representantskapet om å 
fryse kontingentsatsene i ett år.
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FORSKERFORBUNDETS HOVEDSTYRE 2010–2012:
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
Kristin Dæhli, NTNU
Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen
Kåre-Olav Stensløkken, Universitetet i Oslo
Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder (1. vara)
Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø (2. vara)
Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (3. vara)

SEKRETARIATET:
Generalsekretær Sigrid Lem
Arkivleder Kristine K. Brox
Kommunikasjonsrådgiver Arvid Ellingsen
Informasjonsrådgiver Unn Rognmo
Avdelingssjef Bjørn T. Berg
Rådgiver Jon w. Iddeng
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Eirik Rikardsen
Juridisk rådgiver Birgitte Olafsen
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Brita Alsos 
Juridisk rådgiver Hildur N. Nilssen
Juridisk rådgiver Mariann Helen Olsen
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Rådgiver Elisabeth Tindeland
Kontorsjef Aina Nilsen
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Lena Holum
Sekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Gerd Sandvik
Sekretær Bente J. Sætran (vikar)

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har over 17 000 medlemmer og er landets stør-
ste og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i fors-
kning, høyere utdanning og kulturminnevern. 

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning, høyere utdan-
ning og kulturminnevern som innehar en vitenskapelig, adminis-
trativ 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 høy-
ere utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.

• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på 
arbeidsstedet og sentralt.

• Du får bistand i spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer 

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

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og 
interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning 
og kulturminnevern. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes 
lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske 
interesser. Forskerforbundet har ca 17 500 medlemmer. 
Sekretariatet har 28 ansatte. Sekretariatet består av tre 
avdelinger (Fagpolitikk, Lønns- og arbeidsvilkår, Organisasjon og 
økonomi) i tillegg til fagtidsskriftet Forskerforum samt stab.

kunnskap gir vekst

www.forskerforbundet.no

Organisasjons-
konsulent
I Forskerforbundets avdeling for organisasjon og økonomi er 
det opprettet en ny fast stilling som organisasjonskonsulent. 
Organisasjonskonsulenten vil ha et særlig ansvar for 
administrative oppgaver knyttet til arbeidet i lokallagene. 
Konsulenten vil også ha ansvar for å svare på spørsmål om  
organisasjon, økonomi og medlemskap, ha kontakt med 
tillitsvalgte i lokallag og fagpolitiske foreninger og delta i kurs 
og seminarvirksomhet.

Forskerforbundet søker en selvstendig og nøyaktig 
medarbeider med gode samarbeidsevner. Søker bør ha 
økonomisk/administrativ utdanning eller tilsvarende 
realkompetanse, men må også være interessert i å jobbe 
med organisasjonsarbeid. Det vil være en fordel med erfaring 
fra sektoren forskning og høyere utdanning, og/eller fra 
organisasjonsliv.

Lønn etter avtale, konkurransedyktige pensjons- og 
forsikrings ordninger og gunstig ferieordning.

Tiltredelse snarest mulig.

Nærmere opplysninger ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen 
tlf 21 02 34 17 / 901 39 152

Skriftlig søknad sendes innen 12. januar 2010 til:  
post@forskerforbundet.no
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Returadresse:
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

B-post abonnement

Helse- og omsorgsdepartementet søker viten-
skapelige eksperter til å delta i Vitenskapskomi-
teen for mattrygghet (VKM) i perioden 2010 til 
2013.

VKM har som oppgave å foreta uavhengige 
vitenskapelige risikovurderinger av forhold knyt-
tet til trygg mat langs hele matkjeden, dyre-
helse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk på 
oppdrag for Mattilsynet og miljørisikovurderin-
ger av genmodifiserte organismer for Direktora-
tet for naturforvaltning.

Risikovurderingene utarbeides av VKMs med-
lemmer i et tverrfaglig samarbeid i form av 
skriftlige innspill, faglige diskusjoner og eventu-
ell deltagelse i arbeidsgrupper. Det er normalt 
fire til seks ordinære møter i året.

Medlemmene av VKM er vitenskapelige eksper-
ter innen ett eller flere av komiteens fagområ-
der, som er humanmedisin, human ernæring, 
veterinærmedisin, dyreernæring, dyrevelferd, 
toksikologi, kjemi, biokjemi, mikrobiologi, plan-
tebiologi og bioteknologi. 

SØKNADSFRIST: 15. JANUAR 2010

Full utlysningstekst, søknadsskjema og mer 
informasjon om VKM og søknadsprosessen fin-
ner du på VKMs nettsider www.vkm.no

KONTAKTPERSONER: 
Direktør Kirstin Færden i VKM, tlf 21 62 28 03 
Avdelingsdirektør Sissel Lyberg Beckmann 
i Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsde-
partementet, tlf 22 24 87 12.

Eksperter søkes til 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet


