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20: Samtalen
Styreleiar Ingvild Myhre i Forskingsrådet har 
24 styreverv. Ho meiner folk frå næringslivet 
bør engasjere seg meir i forsking. 

24: Krev vi berekraftig fisk?
Er det sant at forbrukarane vil ha meir berekraf-
tig sjømat? Det skal forskarane Frode Nilsen og 
Pirjo Honkanen ved Nofima finne ut av. 

12: Over til nett
Stadig fleire vil drive grunnutdanning for læra-
rar på nett. Tilsette på Notodden, Høgskolen 
i Telemark, har stor tru på nettundervisning.

4: Lite forskarmiljø i verdsklasse 
Små forskargrupper i distrikta kan vere blant dei beste. Fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik 
tronar på toppen.

5: Leiarjakta er i gang
Forskerforbundet skal velje nytt hovudstyre til hausten. Må den nye leiaren vere professor? 

6: Når alt skal målast
Er det føremålstenleg å måle forsking i resultat? Held denne trenden fram i neste forskings-
melding?

7: Bruker ikkje ny kontrakt
Fleire departement har lyst ut oppdrag utan å ta i bruk den nye standardkontrakten for opp-
dragsforsking. Uheldig, meiner direktøren i NIFU.

8: Stor vekst i forskarstillingar
Talet på forskarar som ikkje underviser aukar kraftig. Forskerforbundet meiner prinsippet om 
forskingsbasert undervisning er truga.

9: Kvifor sluttar stipendiatane? 
Dårleg rettleiing er ein av grunnane til at stipendiatar sluttar, viser ei svensk undersøking.  
No skal norske avhopparar kartleggjast.
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Toppforsking på Gjøvik
Ein liten høgskole i distriktet kan ha forskingsmiljø i verdsklasse.

– Det er ikkje kvardagskost at ein liten høgskole 
får ei koordinatorrolle i eit av EUs 7. rammepro-
gram, seier professor Jon Yngve Hardeberg ved 
Høgskolen i Gjøvik (HiG).

Han er leiar for fargelaboratoriet ved HiG, 
som driv forsking innan fargevitskap, trykktek-
nologi og biletbehandling.

– Utgangspunktet for forskinga vår er den 
grafiske bransjen og handlar mykje om korleis 
vi skal få til ei optimal attgjeving av fargar i 
trykte medium. Målet i det nye EU-prosjektet er 
å utvikle nye metodar innan fargetrykkteknikk, 
og å utforske moglegheiter for trykk med fleire 
enn fire fargar, seier han. 

Forskerforum har tidlegare skrive om profes-
sor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo som 
meiner forsking ikkje må utarte til breiddei-
drett, og som stiller seg kritisk til å spreie for-
skinga til små miljø over heile landet.

– Eg kjenner godt til den haldninga. Men 
forskingsmiljøet vårt er vel eit døme på at det 
går an å hevde seg i verdsklasse også på ein liten 
stad som Gjøvik. Gjennom ti år har vi utvikla eit 
miljø med høg kompetanse og eit sterkt inter-
nasjonalt nettverk, seier Hardeberg.

Det nye EU-prosjektet utløyser om lag 17 mil-
lionar kroner, som mellom anna vil finansiere 
sju doktorgradsstillingar i tre år og to postdok-
torstillingar i to år.

– To av doktorgradskandidatane blir tilsette 
ved HiG og fem hjå partnarane i Tyskland, 
Frankrike, Sverige og Storbritannia.

– Har gjort alt rett
– Det er ganske utruleg kva dei har fått til på 
Gjøvik, for bare to norske institusjonar har tid-
legare klart å få ei koordinatorrolle for eit stort 
Marie Curie-prosjekt, seier seniorrådgjevar Per 
Magnus Kommandantvold i Forskingsrådet.

Han fortel at dei såkalla ITN-prosjekta, Ini-
tial Training Network, er svært populære.

– Her har Gjøvik konkurrert med dei beste 
miljøa i Europa, og berre éin av ni søknader 
nådde opp. Dette viser at det går an, også for 
ein liten høgskole. I Gjøvik har dei gjort alt rett. 
Dei har satsa på eit område der dei har svært 
høg kompetanse og har fått med seg leiande 
internasjonale aktørar innanfor fagfeltet både 
frå næringslivet og akademia, seier Komman-
dantvold.

Han meiner mange kan lære av Høgskolen 
i Gjøvik. 

– Første gongen dei søkte nådde dei ikkje 
opp, men dei gav seg ikkje. I staden sette dei 
ein dedikert medarbeidar til å ta ansvar for heile 
søknadsprosessen.

I tet blant høgskolane
Av totalt 6,6 millionar euro som høgskolane 
har henta ut av EUs 7. rammeprogram, har HiG 
stukke av med nesten halvparten: 3 millionar 
euro, tilsvarande om lag 23 millionar kroner. 
Ifølge tal frå Database for statistikk om høgre 
utdanning er HiG også blant høgskolane med 
høgast vitskapleg produksjon. 

– Tek ein omsyn til talet på tilsette, har HiG 
i nokre år hatt den høgaste tildelinga av RBO, 
det vil seie resultatbasert omfordeling basert 
på forskingsresultat, seier Morten Irgens, som 
er dekan ved avdeling for informatikk og me-
dieteknikk ved HiG.

Han fortel at det særleg er to fagmiljø ved 
avdelinga som ligg i front når det gjeld forsking: 
fargelaboratoriet og senteret for informasjons-
tryggleik. 

– Når fargelaboratoriet blir kontakta av na-
sjonalbanken i Canada for å få hjelp til å betre 
kvaliteten på pengesetlane, seier det vel litt. 
Og politiet i Tokyo sender etterforskarar hit for 
å vidareutdanne seg i informasjonstryggleik. 
HiG har ein unik kompetanse på desse fagfelta. 

Forskingsaktive får tid 
Så kva er det Høgskolen i Gjøvik gjer?

– Høgskolen bestemte seg for ein del år 
sidan for systematisk å bygge opp nokre for-
skingsmiljø, og vi har fått ein del finansiell 
støtte frå regionen i samband med førebuinga 
av eit universitet i innlandet. I dag har vi eit 
godkjend doktorgradsprogram i informasjons-
tryggleik og har søkt godkjenning for doktor-
gradsprogram i informatikk.

– Men har alle vitskapleg tilsette FoU-tid?
– Dei som ønskjer å vere forskingsaktive, 

har forskingstid. Svært mange av dei tilsette ved 
HiG har førstekompetanse, og dei har FoU-tid. 
Men her er det ingen klar regel, og slik bør det 
heller ikkje vere. Ikkje alle ønskjer å forske, og 
ikkje alle skal forske like mykje. 

Hardeberg er ein av dei som har tid til å 
forske. 

– Eg har ingenting å klage på. Heilt sidan 
eg kom hit for ti år sidan, har eg fått høve til å 
drive forsking.

Av Johanne Landsverk
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Forsking ved høgskolane
Forskerforum kastar lys over temaet forsking ved høgskolane. artikkelserien vart innleidd av hovudsaka i nr. 2/12. 

EU-støtte til høgskolane

 ▪ Norske høgskolar har til saman fått 6,6 
millionar euro gjennom Eus 7. ramme-
program. Desse har fått mest fram til 8. 
mars 2012 (tal i millionar euro): 

 ▪ Høgskolen i Gjøvik: 3,0
 ▪ Noregs veterinærhøgskole: 1,3
 ▪ Høgskolen i Oslo: 0,7
 ▪ Norges handelshøgskole 0,4
 ▪ Diakonhjemmets høgskole: 0,3

– Små forskingsmiljø kan få det til, seier Jon Yngve Hardeberg ved fargelaboratoriet på Gjøvik. 
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Valg av nytt hovedstyre:

Kan ikke-forsker lede Forskerforbundet?
Ifølge uskrevne regler skal Forskerforbundet ledes av en forsker.  
Lokallaget ved uiO vil åpne for andre typer kandidater.

– Forskerforbundet gjør en alvorlig feil hvis man 
velger en leder med vitenskapelig bakgrunn som 
første kriterium, sier Eivind Balsvik, leder for 
lokallaget ved Universitetet i Oslo (UiO). Under 
Forskerforbundets landsråd i mars varslet Bals-

vik at lokallaget vil kreve endringer i valgpraksis, 
slik at valgkomiteen for nytt hovedstyre også kan 
innstille ikke-vitenskapelige medlemmer til ny 
leder. Valget skal skje under representantskaps-
møtet 17. oktober, og valgkomiteens innstilling 
skal foreligge én måned i forkant.

– Personlige egenskaper
I Forskerforum nr. 2/12 skrev sittende forbunds-
leder Bjarne Hodne et innlegg hvor han tok til 
orde for en grunnleggende debatt om kriteriene 
for valg av forbundets leder og styremedlemmer. 
Ifølge vedtektene er alle medlemmer valgbare, 
men vitenskapelig personell utgjør den største 
medlemsgruppen, og lederne har kommet der-
fra. Under debatten på landsrådet ba lokallaget i 
Tromsø om at Forskerforbundet beholder tradi-
sjonen for å velge en forsker, mens lokallaget ved 
UiO altså åpnet for en ikke-vitenskapelig leder.

– Personlige egenskaper, retoriske evner, 
gjennomslagskraft, evne til nettverksbygging, er-
faring fra og forståelse for fagforeningsarbeid er 
det viktigste hos en ny leder, sier Balsvik. Hoved-
tillitsvalgt ved UiO Kristian Mollestad represente-
rer teknisk-administrativt tilsatte. Det spekuleres 
nå i om Mollestad kan bli lederkandidat.

Ikke napp
Evne til å drive gjennom bedre arbeidsvilkår og 
høyere lønn er idealegenskapene som Forsker-
forbundets valgkomité leter etter hos den neste 
forbundslederen. Valgkomiteens leder Ole Jakob 
Sørensen understreker overfor Forskerforum at 

komiteen har en preferanse for forskere, men at 
alle medlemmer er valgbare. Komiteen hadde i 
slutten av mars holdt møter med en rekke kan-
didater, uten at noen på daværende tidspunkt 
hadde takket ja til å stille.

– Folk setter virkelig pris på å bli spurt, og 
de virker genuint interessert, men vi har ikke 
fått napp, sier Sørensen. Han mener at den 
ideelle kandidaten er en person som kjenner 
både utdannings- og forskningssystemet og 
bevilgende myndigheter svært godt.

– Ideallederen er en person som finansmi-
nisteren og statsministeren stopper opp ved på 
gata og spør hvordan det står til, sier Sørensen.

arbeidsvilkår og lønn
Valgkomiteen har selv tatt initiativ til uformelle 
møter med kandidater, i tillegg til at den har 
fulgt opp tips fra lokallagene.

– Vi har lett etter en person som er godt 
skolert innenfor høyskole, universitet, fors-
kningsinstitutter, helseinstitusjoner og museer. 
Vedkommende må vite veldig mye om hoved-
utfordringene, som er arbeidsvilkår og lønn, og 
han eller hun må greie å formidle viktigheten av 
å løse disse problemene både til bevilgende myn-
digheter og befolkningen forøvrig, sier Sørensen.

– Finnes folk der ute
Per Inge Hjertaker er gjestende professor ved 
Universitetet i Stavanger og administrerende 

direktør i Headvisor, et byrå som blant annet har 
rekruttert akademikere til en rekke toppstillinger 
i universitets- og høyskolesektoren. Ifølge Hjerta-
ker er det fristende for en oppdragsgiver å samle 
alle egenskaper i én kandidat, gjerne uten at man 
har spesifisert kjerneoppgavene tilstrekkelig.

– I stedet for å ønske seg alt på én polise, bør 
man konsentrere seg om kjernekompetansen 
og innse at øvrige oppgaver kan gjøres av andre, 
sier Hjertaker.

Han finner det påfallende at ingen så langt har 
takket ja til å stille som leder i Forskerforbundet.

– I praksis er dette en topplederstilling, og 
det finnes selvsagt folk der ute som vil være 
interessert, sier Hjertaker. Han mener valgko-
miteen har en vanskelig oppgave med å finne 
rett person, blant annet fordi komiteens med-
lemmer søker blant «sine egne».

– Forskere vil ofte ikke signalisere interesse 
for noe annet enn det de holder på med, spe-
sielt hvis man er usikker på om habilitet og 
konfidensialitet er ivaretatt, sier Hjertaker. Han 
viser til rekrutteringen av høyskolerektorer som 
Headvisor har bistått med.

– De fleste vil ønske å vite at de er blant de 
to–tre toppkandidatene til stillingen, før de i det 
hele tatt vil gå inn i en prosess, sier Hjertaker.

Av Andreas Høy Knudsen
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– En ny leder må ha politisk 
gjennomslagskraft, sier Ole Jakob Sørensen.

Hvem skal lede Forskerforbundet? Valget står til høsten. 
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Mer kontroll – mindre tillit
Før var BNP-målet det viktigste. Nå skal resultatene av forskningen måles.

– I løpet av de siste ti–tolv årene er også norsk 
forskningspolitikk brakt inn i det nyliberale mål- 
og resultatbaserte styringssystemet, sier Gustav 
E. Karlsen. Han er professor 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
og forfatter av boken Utdan-
ning, styring og marked: norsk 
utdanningspolitikk i et interna-
sjonalt perspektiv.

Den resultatbaserte fi-
nansieringen av forskning 
og utdanning er blitt stadig 
viktigere etter at Bondevik 
II-regjeringen med Kristin 
Clemet innførte de første tel-
lekantene i 2003. Da gikk en 
fjerdedel av institusjonenes 
offentlige midler over til å be-
regnes ut fra innrapporterte 
og avlagte studiepoeng. Året 
etter kom tellekantene for 
forskning, hvor vitenskapelig 
publisering, avlagte doktorgrader og tildelinger 
fra Forskningsrådet ga uttrykk for ytterligere en 
sjettedel av de offentlige midlene. Et forsøk på å 
lage en tilsvarende indikator for formidling ble 
mislykket.

Forskningsbarometeret
I forbindelse med Vitenskapsåret i fjor lanserte 
Kunnskapsdepartementet forskningsbarometeret, 
som består av 24 indikatorer på alt fra forsker-

samarbeid, antall ansatte og FoU-investeringer 
til resultater i form av antall publiseringer, si-
teringer og patenter. Ifølge nå avgåtte statsråd 

Tora Aasland skal forsknings-
barometeret gi kunnskap og 
innsikt fram mot forsknings-
meldingen.

Professor Karlsen mener 
regjeringen primært oppfat-
ter forskning som investering 
i konkurransedyktig human-
kapital. Institusjonene må 
opptre som bedriftsaktører 
i kampen om studentene, 
de gode forskerne og fors-
kningsmidlene.

– Mens tellekantene for 
publisering har fått mye opp-
merksomhet, er studentenes 
eksamensproduksjon langt 
viktigere økonomisk for insti-
tusjonene, sier Karlsen. Han 

legger til at den forskningspolitiske diskusjonen 
om finansiering av forskning har dreid seg bort 
fra innsats, ofte forbundet med OECDs trepro-
sentmål av BNP.

– Dreiningen mot de målbare resultatene 
gjør innsatsmålet mindre relevant, sier Karlsen.

Standardisering
Innen utgangen av 2012 må alle høyere utdan-
ninger i Norge ha tatt i bruk de transnasjonale 

og nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene for 
høyere utdanning, som er en del av Bologna-
prosessen. Gjennom rammeverket skal alle 
høyere utdanninger få en standardbeskrivelse, 
uavhengig av fag og innhold. Målet er at alle 
skal kunne jobbe og ta utdanning over lande-
grensene, uten at man trenger å tolke det faglige 
innholdet i deres kompetanse.

– Innføringen av kvalifikasjonsrammever-
kene har skjedd nærmest som en ekspedisjons-
sak. Det er betenkelig ut fra en demokratisk vur-
dering, påpeker Karlsen. Han understreker at 
SV i regjering ikke har tatt initiativ for å utfordre 
det mål- og resultatbaserte styringsrasjonalet 
som har ensidig vekt på dokumenterbare, mål-
bare resultater – ikke innsatsfaktorer og prosess.

– SV har til nå kun drevet med småflikking 
innenfor det nyliberale styringssystemet, sier 
Karlsen.

 Markedsrettet tenking
Torill Nustad, hovedtillitsvalgt for NTL ved Uni-
versitetet i Tromsø har sett hvordan mål- og 
resultatstyring fungerer ved universitetet.

– Mål- og resultatstyringen fra år til år er lite 
i overensstemmelse med å lage god forskning 
på lengre sikt. Å måle den enkeltes publiser-
ingspoeng oppleves heller som en gapestokk 
enn en oppmuntring til å lage god forskning. 
Mål- og resultatstyring er akkurat det motsatte 
av å mobilisere de ansatte til å drive med god 
forskning, sier Nustad. Hun mener regjerin-
gens styringsform overfor UH-sektoren ikke 
er i tråd med tradisjonell sosialdemokratisk 
politikk, men i stedet samsvarer med indivi-
dualisert, markedsrettet tenkning.

– God styring kan ikke være basert på mistil-
lit og kontroll med de ansatte. De ansatte i vår 
sektor må tas med på råd, enten de jobber med 
personalforvaltning, økonomi eller forskning, 
sier Nustad. Hun er bekymret for innholdet i 
den kommende forskningsmeldingen.

– Kampen om den frie og uavhengige fors-
kningen pågår hele tiden. Når man ikke får 
de svarene man ønsker politisk, så oppnevner 
man nye utvalg, hevder Nustad. Hun mener 
fagbevegelsens motstand så langt har hindret 
regjeringens forslag til politikk og stoppet en 
enda raskere negativ utvikling.

– Dette gjelder enten vi har stått overfor 
Kristin Clemet eller Tora Aasland, sier Nustad.

av Andreas Høy Knudsen

Forskningsmeldingen 2013
Forskerforum belyser regjeringens varslede forskningsmelding i 2013 i en ny artikkelserie. denne gangen: måling neste gang: arbeidsvilkår

– Styringsfilosofien for forskning burde debatteres, sier Gustav E. Karlsen.
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– Forskerne trenger ikke 
kontroll og mistillit, sier 
Torill Nustad ved UiT.
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Ny forskningskontrakt:

– Trenger opplæring
Den nye standardkontrakten for forskningsoppdrag skal sikre den akademiske friheten.  
Men først må den tas i bruk.

– Hvis man bare bruker den type kontrakter som 
forskningsinstituttene ikke kan leve med, overla-
ter man mye av samfunnets kunnskapsgrunnlag 
til kommersielle konsulenter. Det fører til at man 
kan underslå resultatet på en helt annen måte.
Administrerende direktør i Norsk institutt for 
studier av forskning og høyere utdanning (NIFU) 
Sveinung Skule er ikke fornøyd med bruken av 
konsulentkontrakter i norsk oppdragsforskning. 
Kunnskapsdepartementet har 
i to runder det siste året lagt 
frem en ny standardavtale for 
forsknings- og utredningsopp-
drag, med klar oppfordring om 
at den skal benyttes av offent-
lige oppdragsgivere. Skule erfa-
rer imidlertid at departementer 
fortsatt utlyser forsknings- og 
utredningsoppdrag med det 
han mener er uholdbare vilkår.

– Meget betenkelig
– En del oppdragsgivere i staten 
har brukt standardkontrakten 
for konsulenttjenester, og den 
har andre bestemmelser. Opp-
dragsgiver beholder eierrettig-
hetene, det er ikke eksplisitt med 
akademisk frihet og publisering. I en del kontrak-
ter bestemmer oppdragsgiver om og når det skal 
publiseres. Det er betingelser som oppdragsfors-
kningen ikke kan leve med, og da ender det med 
at oppdragene går til konsulentselskapene.

Han viser til Landbruks- og matdeparte-
mentet (LMD), som nylig utlyste en utredning 
med konsulentkontrakt. Oppdraget gjaldt en 
samfunnsøkonomisk analyse av forskningsin-
stituttene som finansieres av LMD.

– Det syns jeg er veldig uheldig. Det står i 
den utlysningen at oppdragsgiver bestemmer 
når og i hvilken form resultatet skal publiseres. 
Her har vi en utredning om et viktig samfunns-
spørsmål hvor LMD forbeholder seg retten til 
å unndra resultatene. Det er meget betenkelig.

kan hemmeligholdes
Seniorrådgiver Jan Henrik Martinsen i LMDs av-

deling for forskning, innova-
sjon og regionalpolitikk stiller 
seg avvisende til at det er lagt 
ved feil kontrakt.

– Vi vurderte dette, og 
syntes at dette var en ren kon-
sulentoppgave. Vi syns ikke 
det ligger noe forskning i en 
samfunnsøkonomisk ana-
lyse. Det er en totalvurdering 
av oppdraget, sier Martinsen.

Martinsen sier at departe-
mentet ønsker å offentliggjøre 
resultatet uansett, men Svein-
ung Skule mener kontrakten 

er den beste forsikringen. 
– Vi vet av erfaring at det 

ikke alltid gjøres når kon-
traktene ser sånn ut. Dette er 

kunnskapsgrunnlaget for offentlig politikk, og 
da bør kunnskapen være offentlig tilgjengelig. 
Vil man at kunnskapsgrunnlaget skal komme fra 
kommersielle konsulenter hvor kunnskapen kan 
havne i skuffen om konklusjonene ikke passer 
oppdragsgiver, eller vil man at det skal komme fra 
forskningsinstitusjoner hvor rapportene publise-
res uavhengig av hva konklusjonen er? Jeg mener 
det er et spørsmål som det er lett å svare på.

aasland: – Veldig viktig
Nå avgåtte statsråd for forskning og høyere ut-
danning Tora Aasland har da heller ikke van-
skeligheter med å svare.

– Det er veldig viktig at den nye forsknings-
kontrakten benyttes. Jeg har formanet alle mine 
kolleger til at de må bruke den nå, sier Aasland 
til Forskerforum. 

Før Aaslands formaning får gjennomslag, 
gjenstår noen utfordringer, mener Skule. Han 
viser til Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet (FAD) som også har utlyst et oppdrag 
med konsulentkontrakt i år. Senere ble kon-
trakten byttet til forskningskontrakt, og FAD 
innrømmer overfor Forskerforum at det ble 
gjort en feil i utlysningen.

– FAD er det ansvarlige departementet, som 
har det overordnede ansvaret overfor statens inn-
kjøpspolitikk og overfor Difi som administrerer 
innkjøpskontraktene. Så når selv ikke det depar-
tementet klarer å bruke riktig kontrakt ved utlys-
ningen, er det for meg et tegn på at man trenger 
å gjøre noe mer, sier han. 

Ønsker veiledningstjeneste
– Jeg mener det bør etableres en veilednings-
tjeneste i regi av Forskningsrådet og eventuelt 
Direktoratet for forvaltning og IKT, som kan 
informere om forskningskontrakten. Land-
bruksdepartementet er et eksempel på at man 
ikke skal lenger enn til et nabodepartement før 
det er behov for opplæring. 

Tora Aasland ønsker ikke å kommentere 
enkelttilfeller.

– Men jeg vil fortsette å oppfordre mine kol-
leger til å ta i bruk standardkontrakten. Den sik-
rer den akademiske frihet for forskere – at man 
kan bestille forskningen, men ikke resultatene.

av Aksel Kjær Vidnes

– Det er viktig å bruke standardkontrakten, sier Tora Aasland.
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Dette er saken:
 
kunnskapsdepartementet har utarbeidet en 
ny standardavtale for forsknings- og utrednings-
oppdrag. Endringene følger avsløringer i 
aftenposten i fjor, som viste at enkelte 
offentlige oppdragsgivere forsøkte å påvirke 
forskningskonklusjoner. Det ble også pekt 
på at konsulentkontrakter ble benyttet i 
stedet for forskningskontrakter. Den nye 
kontrakten er ment å sikre akademisk frihet 
og tillit til kunnskapsbasert politikk.

– Utfordringen er å ta 
kontrakten i bruk, sier 

Sveinung Skule.
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Antall forskere som ikke underviser studenter, 
er i kraftig vekst. Ifølge tall fra Database for 
statistikk om høyere utdanning har de mer ren-
dyrkede forskerstillingene postdoktor og forsker 

med doktorgrad (kode 1109) økt mest fra 2001 
til 2011. Postdoktor har økt fra 336 til 1062 års-
verk, som utgjør en vekst på 215 prosent, mens 
forsker (stillingskode 1109) har økt fra 239 til 613 
årsverk, som utgjør en vekst på 156 prosent. De 
vitenskapelige stillingene førsteamanuensis og 
professor, som både har undervisnings- og fors-
kningsoppgaver, har samtidig hatt en økning på 
henholdsvis 29 og 41 prosent. Totalt har veksten 
i tallet på ansatte i sektoren vært på 42 prosent.

– uthuler utdanningen
Sjef for fagpolitisk avdeling i Forskerforbundet 
Bjørn T. Berg setter utviklingen i sammenheng 
med økningen i ekstern finansiering av fors-
kningsprosjekter. 62 prosent av postdoktorene 
og 73 prosent av forskerne i den største forsker-
koden (kode 1109) er ansatt på midler gitt fra 
eksterne aktører utenfor institusjonene.

– Sånn som det praktiseres i dag, beman-
nes de eksternt finansierte prosjektene med 
forskere som ikke har undervisningsplikt. Det 
gir grunn til å se nøyere på utviklingen med 
stadig mer ekstern finansiering, med alt det 

fører med seg av problemer med midlertidige 
og stadig flere rene forskerstillinger. Det er en 
uthuling av prinsippet om forskningsbasert 
utdanning, sier Berg.

Ønsket utvikling
Verken Universitets- og høgskolerådet (UHR) 
eller nå avgåtte statsråd for forskning og høyere 
utdanning Tora Aasland deler Bergs bekymring.

– I og med at tallet på professor- og førstea-
manuensisstillinger har økt med 29 og 41 pro-
sent, så er jo det mer enn studentveksten, som i 
samme periode har vært på 20–25 prosent, sier 
generalsekretær i UHR Ola Stave. Han mener at 
økningen må til for å håndtere at forskningsråds-
midlene har økt fra 1,1 milliard til 2,1 milliarder. 
Tora Aasland bekrefter at utviklingen er ønsket.

– Det primære er å ha folk som også undervi-
ser, men det vil også være mange positive sider 
ved å gi rom til flere forskere. Jeg vil ikke gå inn 
og styre detaljene i balansen mellom forskning 
og undervisning, sier Aasland.

av Aksel Kjær Vidnes

Tilskuddsreiser:

Usikkerhet rundt forsikringer
Hvem tar regningen om du blir syk på faglig reise i utlandet?

Du er kanskje på en konferanse i USA og presen-
terer et paper. Du er på såkalt tjenestereise, og 
alt er vel så langt. Men når du først har reist over 
havet, er det jo synd å ikke benytte anledningen 
til også å kikke innom en annen konferanse, 
eller ta turen innom noen relevante arkiver, eller 
kanskje møte kollegaer ved andre institusjoner. 
Arbeidsgiver innvilger derfor midler til en såkalt 
tilskuddsreise etter at selve tjenestereisen er 
avsluttet. Problemet er bare at brått gjelder ikke 
de vanlige forsikringsbestemmelsene lenger.

– Om du er på jobb, er du forsikret som stats-
ansatt, med staten som selvassurandør. Men 
om du ikke er på tjenestereise, men derimot på 
tilskuddsreise, er du ikke definert som å være på 
jobb. Skulle det da skje en eller annen ulykke, 
kan du få problemer om du ikke har tegnet egen 
reiseforsikring, sier Eirik Rikardsen, leder av 
tariffseksjonen i Forskerforbundet.

Har sendt brev til kD
– Arbeidstaker på reise skal være forsikret. Men 
det er en del uklarheter i regelverket, og derfor 

skrev vi et brev til Kunnskapsdepartementet 
(KD) i januar, som vi ennå ikke har fått svar 
på, forteller Bente Guttormsen, seniorrådgiver 
ved personal- og organisasjonsavdelingen ved 
Universitetet i Agder.

Løsningen så langt er å betale reisen med 
kredittkort, slik at kortselskapenes reiseforsik-
ring trer i kraft.

– Men ikke alle ansatte kan eller vil bruke 
kort. Noen er kanskje ikke kredittverdige. Andre 
kan for eksempel ha religiøse motforestillinger 
mot kredittrentesystemet, sier Guttormsen.

Rikardsen på sin side advarer mot å stole for 
mye på kortene.

– Det er gjerne slik at merparten av reisens 
utgifter skal være betalt med dette ene kortet for 
at forsikringen skal være gyldig. Har man betalt 
en konferanseavgift på annet vis, kan man lett 
komme under den grensa.

Mangler forsikringsbevis
Og selv om du faktisk er på ordinær tjeneste-
reise, kan du også da få problemer.

– Våre ansatte reiser jo uten noen form for håndgri-
pelig forsikringsbevis. Om du faller om på gaten i 
utlandet, er det neppe bare å rope ut at du er norsk 
statsansatt, og så er alt i orden, sier Guttormsen, 
som håper på en snarlig avklaring fra KD.

Av Siri Lindstad

– Vi er i tvil om hvordan forskriften skal 
tolkes, sier Bente Guttormsen.

– Utviklingen er ønsket, sier Ola Stave.
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Forskningsbasert undervisning:

Rene forskerstillinger øker mest
antall forskere som ikke underviser, har vokst kraftig ved landets universiteter og høyskoler. 
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Stipendiater:

Forsvinner ut i intet
Hvert år takker en viss andel stipendiater for seg før fullført løp. Men ingen kartlegger hvorfor.

– De aller fleste som begynner på en doktorgrad, 
fullfører jo. I 2005 hadde vi 1800 doktorgradsav-
taler, og det ble registrert 80 avbrudd dette året. 
Det utgjør en topp hos oss, konstaterer Ragnhild 
Lofthus. Hun er koordinator og seniorrådgi-
ver ved Rektors stab for forskning ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Hvorfor doktorgradsstipendiater velger å 
slutte før de har fullført løpet, finnes det imid-
lertid få systematiske undersøkelser av, verken 
ved NTNU eller på nasjonalt nivå. NIFU har 
imidlertid sett på hvor mange av dem som be-
gynte på et doktorgradsløp, som har disputert 
innen ti år. Her er tallene for NTNU at tre av 
fire oppnår doktorgrad i løpet av ti år. Hvor 
mange av dem som til syvende og sist leverer, 
sier undersøkelsen likevel ikke noe om.  

– Uansett trenger vi bedre registreringer og 
mer informasjon om dem som faktisk hopper 
av. Derfor vil vi nå forsøke å få dette registrert 
for eksempel gjennom en avslutningssamtale, 
sier Lofthus.

Svensk kartlegging
En ny, svensk undersøkelse kan kanskje antyde 
noen svar, også hva angår norske stipendiater. 
Det svenske kontrollorganet Högskoleverket 
og Delegationen för jämställdhet i högskolan 
sendte et spørreskjema til 1020 svenske stipen-
diater som hadde påbegynt doktorgradsarbeidet 
mellom 1999 og 2001, men som per 2009 ennå 
ikke hadde levert inn noen avhandling. 574 per-
soner svarte på undersøkelsen, og av disse oppga 
331 at de hadde hoppet av doktorgradsarbeidet.

Dårlig eller mangelfull veiledning, dårlig 
psykososialt arbeidsmiljø og sviktende motiva-
sjon var blant de vanligste grunnene til å slutte, 
viser undersøkelsen.

– Uavhengig av kjønn, alder og fag er dårlig 
veiledning en viktig årsak til at man har sluttet. 
For mange er det til og med den avgjørende 
årsaken, sier Helen Dryler, en av forskerne bak 
undersøkelsen.

Bildet er imidlertid ofte komplisert. Det er 
ikke bare én tue som velter lasset. Derfor har 
forskerne spurt både etter den avgjørende og 
de medvirkende årsakene til at stipendiaten 
sluttet. Var det sosiale årsaker, forhold ved selve 
forskerutdannelsen, forhold ved arbeidsmarke-
det, økonomiske faktorer eller undervisning 
og andre plikter ved utdannelsen som var den 
viktigste årsaken til at de hoppet av?

kjønnsforskjeller
Sosiale årsaker, var svaret fra flertallet av de 
kvinnelige eks-stipendiatene. Kategorien favner 
blant annet omsorgsansvar, sykdom og flytting 
til et annet sted. 

Forhold ved selve forskerutdannelsen var 

årsak nummer to for kvinner flest, mens det for 
menn var den viktigste grunnen, med sosiale 
årsaker på andre plass. Det er her problemer 
med veiledningen, manglende trivsel og svik-
tende motivasjon kommer til overflaten.

– Også andre internasjonale studier viser at 
dårlig veiledning er en viktig årsak til at stipen-
diater hopper av. Og det er jo ikke så rart når 
man vet hvor viktig veiledning er for forsker-
utdannelsen, sier Dryler.

Ved NTNU har da også veiledning fått stadig 
mer oppmerksomhet.

– Vi går inn for at kandidatene skal ha flere 
veiledere. Samtidig har vi fokusert mer på den 
viktige veilederfunksjonen og vurderer å inn-
føre obligatoriske kurs for dem som veileder, 
for å øke kompetansen, sier Lofthus.

Fristes av jobbtilbud
Vel 72 prosent av de spurte avbrøt doktor-
gradsarbeidet før de hadde kommet halvveis 
i løpet. Hver tiende stipendiat var ferdig med 
fire femdeler av studiet da de brøt. I Sverige 
finnes imidlertid muligheten for å avlegge den 
såkalte licensiateksamenen, en «halv» doktor-
grad, noe som gjør at tallene i studien ikke er 
direkte overførbare til norske forhold. 

– Ved NTNU ser vi at flertallet av dem som 

slutter, gjør det i løpet av det første året, noe 
som nok blant annet avspeiler situasjonen på 
arbeidsmarkedet. Spesielt på teknologifagene 
og litt ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 
er det mange som er ettertraktet av næringslivet 
og derfor får tilbud om gode jobber. Da er det 
nok ikke så lett for stipendiatene å se vitsen 
med en doktorgrad, sier Lofthus.

Og noen avbrudd vil alltid finne sted, mener 
både hun og den svenske forskeren.

– Det ville vært veldig rart om ingen hoppet 
av. Hver og en må kunne bestemme over sitt 
eget liv. Og i spørreundersøkelsen skriver flere 
at de uansett rakk å lære seg en hel del før de 
sluttet, sier Dryler. 

  
Av Siri Lindstad

Dårlig veiledning er en av de viktigste årsakene til at stipendiater gir opp.

Stipendiater som slutter

 ▪ Ny svensk undersøkelse
 ▪ 331 eks-stipendiater har besvart
 ▪ Dårlig veiledning en viktig årsak til 
avhopp

 ▪ Mange slutter på grunn av omsorgs-
ansvar eller sykdom
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INNLAND

Støtter samarbeid med Russland 
 ■ Utenriksdepartementet støtter avtalen om forsknings- og ut-

danningssamarbeid mellom Universitetet i Nordland (UiN) og Det 
humanistiske universitetet i Murmansk med 2,5 millioner kroner 
over tre år. De to universitetene har allerede inngått en avtale om å 
utvikle en felles master i borderologi fra 2013. – Rett oversatt er det 
snakk om «grensekunnskap». Studiet vil gi en filosofisk tilnærming 
til å forstå grenseområdets økonomi og ressurser, så vel som historie, 
kunst, kultur og språk, uttaler førsteamanuensis Jan Selmer Methi 
ved UiN-Profesjonshøgskolen på UiNs nettside.

Strever med 
lærerutdanning

 ■ Flere av de minste institu-
sjonene strever fortsatt med 
å gjennomføre to klart diffe-
rensierte grunnskoleutdan-
ninger, ifølge gruppen som 
følger den nye lærerutdan-
ningsreformen. Følgegrup-
pen mener Kunnskapsde-
partementet må ta kraftige 
politiske grep for å unngå 
lærermangel i 2020. – Lære-
stedene må innse at alle ikke 
kan gjøre alt. Mange miljøer 
er for små til å oppretthol-
de hele bredden i tilbudene. 
Skal vi kunne tilby sterke læ-
rerutdanninger i hele landet, 
må lærestedene i stedet dele 
på ansvaret, ifølge nylig av-
gåtte statsråd Tora Aasland.

Mer samarbeid 
om teknologi

 ■ Rektorene ved Høgsko-
len i Telemark (HiT) og Uni-
versitetet i Agder (UiA) og 
fylkesordførerne i Aust-Ag-
der, Vest-Agder og Telemark 
ønsker å starte et konkret 
arbeid knyttet til teknolo-
giutvikling i de tre fylkene. 
Teknologifakultetene ved 
HiT og UiA er Norges stør-
ste ingeniørutdanningsmiljø 
etter NTNU i Trondheim, og 
fakultetene ønsker å samar-
beide tettere med hverandre 
og med industrien, skriver 
HiT på sin nettside. 

Taper på å reise
 ■ NTNU ønsker at forskerne skal søke kunnskap i utlandet, men 

om man får råd til å reise, er avhengig av hvilket fakultetet man 
tilhører. Forskere ved Humanistisk fakultet får 10 000 kroner i 
semesteret for å finansiere en forskertermin i utlandet, mens de 
vitenskaplig ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
(NT) får 13 000 kroner – per måned. – Dette er dypt uheldig, sier 
Liv Berit Augestad, leder av Forskerforbundet ved NTNU, til Uni-
versitetsavisa. Hun mener det bør være like forutsetninger for in-
ternasjonalt samarbeid uansett hvor man forsker.

Ingen Oslofjord-fusjon
 ■ Høyskolene rundt Oslofjorden kommer ikke til å slå seg 

sammen til én høyskole. Høyskolene i Buskerud, Vestfold og Øst-
fold har avsluttet høringsprosessen og konkluderer med at mot-
standen i Østfold er for stor til at en fusjon av de tre institusjo-
nene kan gjennomføres. Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i 
Buskerud vil imidlertid se på egne løsninger for samarbeid seg 
imellom. Rektor Elin Nesje Vestli ved Høgskolen i Østfold har 
meldt at hun vil fratre sin stilling på grunn av utfallet av fusjons-
prosessen.

HF-nedleggelser 
rammer kvinner

 ■ Flere humanistiske fag trues av 
nedleggelse ved landets universiteter. 
Mange av fagene som skal legges ned, 
er populære blant kvinnelige studen-
ter. – Dette lukker noen dører på stu-
dier der jenter tradisjonelt har vært 
mange, sier Gerd Bjørhovde, leder for 
Kif-komiteen, Komité for kjønnsbalan-
se i forsking. Ett av fagene som skal 
legges ned, er anvendt språkvitenskap 
ved NTNU, der 90 prosent av studen-
tene på mastergrad er kvinner, opply-
ser førsteamanuensis Ellen Andenæs 
ved NTNU.
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– Verdsetter ikke utdanning nok
 ■ De flinkeste skal tjene mer, om høyreleder Erna Solberg får vil-

jen sin. – Utdanning verdsettes mye i det som er markedsstyrte 
deler av arbeidslivet, som i næringslivet. Der ser man resultatet 
av utdanning og kompetanse på bunnlinjen. Men i det offentlige 
verdsettes ikke utdanning nok, uttaler Solberg til Forskerforum.
no. Under et frokostseminar arrangert av Unio, hovedorganisasjo-
nen til Forskerforbundet, uttalte Solberg at det i offentlig sektor er 
vanskelig med generelle løft fordi det er dyrt å løfte store grupper. 
– Jeg tror heller på å løfte individer. Vi må honorere kompetansen 
og de flinkeste, sa Solberg 
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Vil stimulere 
EU-forskning

 ■ Kunnskapsdepartemen-
tet har i 2012 øremerket 26 
millioner kroner for å sti-
mulere norske forsknings-
institutter til økt deltakelse 
i EUs 7. rammeprogram. 
Regjeringen ønsker også å 
styrke samarbeidet mellom 
instituttene og næringslivet, 
med sikte på økt deltakelse 
fra bedriftene i rammepro-
grammet. Ordningen, som 
kalles STIM-EU, gjelder i 
første omgang institutter 
som får statlig basisfinan-
siering, og et fåtall andre in-
stitutter, skriver Norges fors-
kningsråd.

Får brev fra Arbeidstilsynet
 ■ Arbeidstilsynet har reagert på klagen fra Unio og Forskerfor-

bundet. Fagforeningene klaget på de vitenskapelig ansattes arbeids-
tid, som i snitt er ti timer mer enn en normal arbeidsuke, ifølge en 
undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet. Arbeids-
tilsynet krever nå at universiteter og høyskoler bruker 2012 på å 
gjennomgå de ansattes arbeidstid, skriver Forskerforum.no. Tilsynet 
vil sende brev og gjøre arbeidsgiverne oppmerksomme på arbeids-
tidsreglementet og regelverket rundt særlig uavhengig stilling.

Ønsker flere utenlandsstudenter
 ■ – Vi kan godt ta imot flere utenlandske studenter i Norge. Med 

tanke på krisen i Sør-Europa er det viktig at Norge legger til rette 
for dette. Vi har et medansvar, selv om det ikke skal gå på bekost-
ning av norske studenter og kvaliteten på studiene, har den nå av-
gåtte statsråd Tora Aasland uttalt til Aftenposten. I fjor tok 18 363 
utenlandske studenter utdanning i Norge, ifølge Kunnskapsdepar-
tementet. Det utgjør i underkant av åtte prosent av studentmas-
sen, skriver avisen.

Støtter utvist ph.d.-kandidat 
 ■ Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) vedtok i feb-

ruar å utvise en ph.d.- student på grunn av grov uaktsomhet med 
håndtering av referanser i sin avhandling. Vitenskapelig ansatte ved 
Institutt for samfunnsmedisinske fag engasjerte advokat på vegne 
av doktorgradsstudenten, men i henhold til UiBs regelverk dekkes 
ikke juridisk bistand for stipendiater ved bortvisning. Nå har profes-
sorene Eivind Meland og Eivind Schei ved instituttet startet en inn-
samlingsaksjon for den utviste ph.d.- studenten, skriver På Høyden.

Vil stanse innsyn  
 ■ Den nå avgåtte Statsråd 

Tora Aasland ved Kunn-
skapsdepartementet (KD) ba 
nylig Justisdepartementet 
om å vurdere på nytt forhol-
det mellom offentlighetslo-
ven og personopplysnings-
loven for å hindre utlevering 
av klasselister til kommer-
siell bruk, skriver Aftenpos-
ten. Firmaet Rekruttering 
AS har bedt rundt 20 norske 
læresteder om å levere fra 
seg lister over tidligere stu-
denter. NTNU var blant dem 
som først nektet å levere 
ut listene, men firmaet kla-
get saken inn til KD, og fikk 
medhold med henvisning til 
offentlighetsloven, skriver 
På Høyden.
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Innavl ved UiO
 ■ Fire av fem doktorgradsstipendiater ved Samfunnsvitenskapelig 

fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) har tatt utdanningen sin på 
samme sted, viser en foreløpig oversikt fra NIFU – Nordisk insti-
tutt for studier av innovasjon. Det gjør samfunnsvitenskapelig fa-
kultet ved UiO til det verste i Norge når det gjelder innavl av dok-
torgradsstipendiater, skriver Universitas. I gjennomsnitt har over 
halvparten av alle doktorgradsstudentene ved UiO tidligere studert 
ved universitetet. 

Kritisk for universitetsplaner
 ■ Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ligger dårlig an på to av 

tre viktige kriterier som må oppfylles for å nå målet om univer-
sitetsstatus innen 2014. Det viser en intern risikovurdering gjen-
nomført av høyskolen. Sannsynligheten for at høyskolen ikke skal 
klare å publisere nok forskning eller utdanne mange nok doktor-
gradsstipendiater, anses som høy, skriver Universitas. Høyskolen 
skriver at dette kan få alvorlige konsekvenser for målsetningen 
om å bli universitet. Både når det gjelder forskningspublisering og 
ph.d.-utdanning, har HiOA lavere aktivitet enn gjennomsnittet for 
høyskolesektoren.
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Når studentane ikkje kjem til høgskolane, 
må høgskolane kome til studentane. 

Av Johanne Landsverk

Det nye 
klasserommet
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– Sjølvsagt saknar eg møtet med studentane. 
Men eg opplever likevel nettundervisning som 
svært positivt, seier høgskolelektor Ellen Baskår, 
som underviser i kunst og handverk ved Høg-
skolen i Telemark (HiT). Ho sit i eit klasserom på 
Notodden og førebur seg til å møte studentane 
sine på nettet.

På bordet ligg innleverte studentarbeid, både 
handbroderi og digitale broderi.

– Desse studentane går kunst og handverk 
2, for klassesteg 5.–10. Mange lærarar som un-
derviser i ungdomsskolen, har ikkje formell 
kompetanse i kunst- og handverksfag, og difor 
er det ein stor marknad for denne utdanninga, 
seier Baskår.

Snart dukkar ein av studentane hennar opp 
på skjermen. Det er tid for rettleiing på nett, 
og studenten har lagt ut foto av arbeida og ar-
beidsprosessen.

– Eg har vald fordjuping i kunst og handverk 
som del av treårig allmennlærarutdanning, seier 
Lene Bjørnerud som bur i Lier.

– Men kvifor valde du HiT?
– Fordi eg med dette studiet kan bu kvar 

som helst, og jobbe i skolen samtidig, seier ho.

Den vaksne studenten 
Bjørnerud er ein typisk representant for nettstu-
denten som vel utdanning ved HiT.

– Mange ønskjer seg nettbasert deltidsutdan-
ning som let seg kombinere med jobb. Dette 

er vaksne studentar som ofte er etablerte og 
ikkje har høve til å flytte. Mange av studentane 
våre har jobba i skulen i mange år utan formell 
utdanning. Ein analyse av studentopptaket ved 
HiT viste at svært få søkjarar hadde stasjonære 
studiar som andre val. Dette er ein type studen-
tar som elles ikkje hadde søkt lærarutdanning, 
seier Hjørdis Hjukse, som er koordinator for 
nettbaserte studiar ved Fakultet for estetiske fag, 
folkekultur og lærarutdanning på Notodden. 
Hjukse seier behovet for nettbasert utdanning 
er større enn nokon gong.

– Ved HiT har vi drive samlingsbasert utdan-
ning sidan 2001. I dag er det blitt færre samlin-
gar og meir undervisning på nett, men vi har 
likevel alltid samlingar med studentane, seier ho. 

– Vi har vald ein synkron modell, der alle 
studentane er pålogga til bestemte tider. Dei 
har to til tre heile dagar med undervisning og 
rettleiing kvar veke. Mange som driv nettunder-
visning, legg ut opptak av førelesingane som 

studentane kan høyre på når dei vil, men her går 
all undervisning føre seg i sanntid. Studentane 
følgjer undervisninga heimanfrå, men er til 
stades «her og no» på førelesingar, seminar og 
gruppeundervisning.

– Men dei mistar vel noko ved ikkje å vere 
vanlege studentar?

– Dette er jo annleis, men vi er opptekne av 
å leggje til rette for refleksjon og diskusjon i 
undervisninga. Det er difor så mykje av under-
visninga skjer i sanntid.

Nettstudium tvingar seg fram 
I dag tilbyr HiT nettbasert lærarutdanning på 14 
studiesenter i ulike kommunar over heile landet.

– Nokre kommunar ønskjer at studentane 
følgjer undervisninga vår frå eit lokalt studie-
senter, som til dømes i Sør-Varanger kommune 
i Finnmark. Dei har for få lærarar, og der har 
ufaglærte lærarar fått tilbod om å følgje lærar-
utdanninga vår.

– Vi må satse på nettbaserte studium 
for å få studentar, elles blir vi 
utkonkurrerte. Sven Erik Forfang, rektor ved Høgskolen i Nesna 

– Som nettlærar i kunst og handverk kan eg sakne den direkte kontakten med materialet, seier høgskolelektor Ellen Baskår ved Høgskolen i telemark. 
(Foto: Per-åge Eriksen)

NettuNdervisNiNg
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– Er dei nettbaserte tilboda ein måte å redde 
høgskolen på?

– Både òg. Vi har tru på denne utdanninga, 
men det er også ein ny måte å rekruttere stu-
dentar på. Etter at lærarutdanninga vart delt i 
éi utdanning for første til sjuande klassesteg og 
éi for femte til tiande, må vi ha fleire studentar 
for å få gode valfagtilbod.

Rektor Sven Erik Forfang ved Høgskolen i 
Nesna seier at meir nettbasert utdanning tvin-
gar seg fram.

– Vi er nøydde til å satse på nettbaserte stu-
dium for å få studentar, elles blir vi utkonkur-
rerte, seier Forfang.

Høgskolen i Nesna fekk ikkje nok søkjarar til 
lærarutdanning for klasse ein til sju i år. Kravet 
om 20 studentar i klassen vart ikkje oppfylt, 
men Kunnskapsdepartementet gav høgskolen 
lov til å setje i gang studietilbodet.

– Frå neste år skal vi i staden prøve ut grunn-
utdanning frå 1.–7. som nettbasert deltidsut-
danning kombinert med samlingar i fire ulike 
studiesenter i regionen. Vi må gjere dette for å 
fange opp fleire studentar. Når studentane ikkje 
vil kome til oss, må vi kome til dei.

Forfang seier høgskolen er utsett for press 
både frå studiesentra i regionen og studentane.

– Det er viktig å satse på dei som allereie bur 
i regionen, for det er størst sjanse for at desse 
blir verande etter dei er ferdig utdanna lærarar. 
Etter kvart er dei fleste tilboda våre gjorde om 
til samlingsbaserte deltidsutdanningar, men 
studentane ønskjer seg meir digitale løysingar 

og færre samlingar. Så no skal vi lære av Høg-
skolen i Telemark, som er svært gode på dette, 
og som har kapra mange studentar frå regionen 
vår. Vi samarbeider også med Universitetet i 
Nordland (UiN).

urolege for grunnutdanninga 
Jorunn Ubostad, som er lokal tillitsvald for For-
skerforbundet ved UiN, seier at institusjonane 
i distrikta slit med å fylle plassane i den todelte 
lærarutdanninga:

– Det er opplagt at kampen om studentane er 
ein viktig grunn til at nettbaserte og samlings-
baserte studium er så utbreidd.

Ho er skeptisk til utviklinga.
– Ved etter- og vidareutdanning kan nettun-

dervisning vere greitt, for då har studentane ei 
grunnhaldning til faget i botnen. Men eg blir 
uroleg om grunnutdanningane skal bli nett-
baserte. Når ein skal lære bort haldningar, er 
det viktig å møte studentane andlet til andlet. 
Tekniske løysingar kan aldri erstatte førelesaren 
og det han eller ho står for, meiner Ubostad.

Ho får støtte av Mariann Solberg, som er 
filosof og forskar på IKT i utdanninga ved Uni-

versitetet i Tromsø (UiT).
– Vi innførte examen philosophicum som 

nettstudium i 2005, og då oppdaga vi at ek-
samenssvara frå nettstudentane var prega av 
reproduksjon av kunnskap, og ikkje var like 
sjølvstendige som svara frå studentane på cam-
pus. Difor har vi prøvd å utvikle nye metodar 
med nettbasert diskusjonsforum i etikk, for 
å lære studentane å diskutere i ei akademisk 
form, seier Solberg.

– Likevel ser vi at vi mistar noko. Det er ikkje 
til å kome bort ifrå at skriftleg og munnleg dis-
kusjon er forskjellig.

Solberg har skrive mange artiklar om dan-
ning og fleksible nettstudium.

– Eg er oppteken av korleis nettstudentar 
skal kunne utøve kritisk tenking som akade-
mikarar. For kva gjer nettundervisning med 
danninga? Eg er redd for at nettstudentane ikkje 
skal få nok forståing for tenkinga i akademia. 
Difor er eg bekymra for bachelor- og master-
utdanningane, om desse kan bli fullverdige 
utdanningar med berre nettstudium. Det er 
viktig at studentane etter avslutta utdanning 
skal bli i stand til å forske.

– Dei fleste nettstudentane våre ville ikkje ha søkt vanleg lærarutdanning, seier Hjørdis Hjukse og Hans Olav Oldrup johnsen ved Høgskolen i telemark. 
(Foto: Per-åge Eriksen)

kva gjer nettundervisning med 
danninga? Mariann Solberg, førstelektor ved Universitetet i Tromsø 
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Mistar nærkontakten
På Notodden har dei drive med nettbasert grunn-
utdanning for lærarar sidan 2009.

– HiT er blant dei første institusjonane som 
tek i bruk ny teknologi på denne måten. Mange 
førelesningar går i hybride klassar, med studen-
tar på Notodden og på nettet samtidig, seier 
Hans Olav Oldrup Johnsen, som er nettlærar 
innan IKT i læring.

Johnsen har også ansvar for at det tekniske 
fungerer som det skal.

– Vi bruker Nefsis, som er eit nettbasert 
videokonferansesystem. Dei fleste nettlæra-
rane har klart overgangen til nettundervisning 
svært godt, sjølv om det nok er utfordrande for 
mange, meiner han.

Førsteamanuensis Sveinung Nordstoga (fram- 
sidebiletet) har nettundervisning i norsk ved 
grunnskulelærarutdanning for 5.–10. steg.

– Fem av studentane er stasjonære, og det 
var ein stor overgang å undervise på nett sam-
tidig med at det sat studentar i klasserommet. 
Men studentane sjølve er ganske nøgde, og no 
har også eg kome fram til at det fungerer bra.

Nordstoga saknar likevel klasseromkontak-
ten han hadde før.

– Vi har ingen nærkontakt med studentane, 
men står og snakkar ut i eit stort rom. Difor blir 
det ein heilt annan dynamikk enn i eit vanleg 

klasserom. Samtidig gjer teknologien noko med 
måten å jobbe på. Det er blitt meir definerte 
skilje mellom førelesing, seminar og gruppe-
undervisning. Eg bruker mykje meir tid på å 
førebu undervisninga, men fordelen med nett-
undervisning er at du må reflektere meir over 
struktur, arbeidsmåtar og faglege perspektiv.

Nøgde studentar
HiT tilbyr også nettbasert masterstudium i form-
giving, kunst og handverk. Kristine Norlander, 
som går første året av masterutdanninga, bur i Ski.

– Eg har fire born og jobbar 60 prosent i 
vidaregåande ved sida av studia. Utan dette til-
bodet hadde eg ikkje kunna teke denne vidare-
utdanninga. Det er berre Notodden som tilbyr 
nettbasert masterutdanning på deltid, noko som 
gjer at eg kan sitje heime to dagar i veka og vere 
student, seier Norlander.

– Kva mister du som nettstudent?
– Vi får ikkje det sosiale miljøet på same 

måten som vanlege studentar, men det er ikkje 
det eg saknar. No kan eg i gå ned i kjellaren for å 
møte andre studentar når eg sjølv vil, og ein blir 
jo veldig glad i alle desse fjesa på skjermen! Vi 
møter kvarande ganske ofte i kollokviegrupper 
på nettet, og eg kjenner meg ikkje aleine. Dei 
fleste som tek nettbaserte utdanningar, har jo 
ei grunnutdanning frå før, dei har vore lærarar 

og har ei fagleg forankring i botnen, meiner 
Norlander.

Hilde Hermansen tek same utdanninga, og 
også ho har familie og jobbar i vidaregåande 
skole i tillegg til studia.

– Alternativet for meg hadde vore å ikkje 
fått denne kompetansen. Dette er ei form for 
demokratisering ved at kunnskapen kjem til 
deg – der du bur, seier Hermansen, som kjem 
frå Fauske i Nordland. Ho meiner nettstudium 
er noko anna i dag enn for få år sidan.

– alt vi treng er eit kamera, eit headset og ein berbar PC, seier kristine Norlander (t.v.) og Hilde Hermansen, som tek nettbasert masterutdanning i 
kunst og handverk ved Høgskolen i telemark. (Foto: Erik Norrud) 

Fjernundervisning 2011

Desse institusjonane toppar statistikken 
over fjernundervisning med eller utan 
samlingar hausten 2011:

 ▪ Høgskulen i Volda: 817 studentar
 ▪ Høgskolen i Lillehammer: 592 studentar
 ▪ Høgskolen i Hedmark: 582 studentar
 ▪ Høgskolen i telemark: 574 studentar
 ▪ Høgskolen i Sør-trøndelag: 574 studentar
 ▪ universitetet i Nordland: 557 studentar 

Statistikken skil ikkje mellom heiltids- og 
deltidsstudentar. 

Kjelde: Database for statistikk om høgre 
utdanning (DBH)

NettuNdervisNiNg
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– På grunn av teknologien kan vi vere direkte 
til stades på førelesingar og i diskusjonar. Vi blir 
kjempefokuserte og føler at vi er saman med dei 
stasjonære studentane.

– Men du mistar den direkte kontakten med 
læraren?

– Ein mistar kroppsspråket, og ein må bruke 
blikket på ein annan måte når alt er basert på 
korleis du ordlegg deg på nettet. Men dialogen 
mellom rettleiar og student blir meir skjerpa og 
tydeleg, meiner ho.

Sprikande forsking
Lars Vavik er førsteamanuensis ved Høgskolen 
Stord/Haugesund, der masterstudiet IKT i lær- 
ing har vore fjernstudium sidan 1993. Han har 
forska på feltet i mange år.

– Forskinga på nettbaserte utdanningar spri-
ker i alle retningar og er vanskelege å saman-
likne og trekkje ein konklusjon ut av. Men det 
som er klart, er at nokre typar fag og problem-
stillingar eignar seg godt til nettbasert undervis-
ning – andre gjer det ikkje, seier Vavik.

Han fortel om eit virvar av modellar innanfor 
nettstudium.

– Internasjonalt har interessa dei siste åra 
gått mot kombinerte løysingar, med undervis-

ning på fysiske samlingar der nettbaserte opp-
legg kjem som eit tillegg, eller ved at aktiviteten i 
hovudsak skjer på nettet med fysiske samlingar 
som eit ekstra tilbod. 

Vavik er oppteken av at dårleg søkning til 
lærarutdanninga no fører til eit press om 
effektivisering og tettare samarbeid mellom 
institusjonane på Vestlandet.

– Mange ser med uro på at Høgskolen Stord/
Haugesund i desse dagar kjenner seg pressa til 
å setje i gang grunnutdanning for lærarar som 
nettstudium. Nettstudium er kome inn som 
ein måte å skaffe studentar på. Ein spør ikkje 
om nettbasert undervisning i seg sjølv fører til 
fagleg forbetring. Men kva vil det ha å seie for 
eit fag som kunst og handverk? Det å ha kjenn-
skap til eit materiale, det kroppslege aspektet, 
kan bli nedtona. På nettet er det lett for at alt 
blir tekstbasert. Her møter vi eit problem som 
er skremmande: at nokre av dei nettbaserte 
studia vil krevje ei omforming av innhaldet i 
faget. Då blir det utan tvil ei omprioritering av 
fagleg innhald samanlikna med å studere på 
campus, meiner Vavik.

Skal evaluere utdanninga
Ved HiT skal nettutdanninga no evaluerast, 

og forskarar ved Nordisk istitutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er 
alt i gang med arbeidet.

– Vi starta opp i januar 2012, og skal føl-
gje undervisninga ved HiT over tid – fram til 
2013. Dette er ei ny form for nettundervisning i 
Noreg, der undervisninga går føre seg i sanntid, 
og der elevane må vere pålogga samtidig og 
delta aktivt, seier NIFU-forskar Cathrine Tømte.

NIFU skal samanlikne den nettbaserte 
grunnskolelærarutdanninga ved HiT med den 
nettbaserte lærarutdanninga ved Karlstad uni-
versitet og ved ein annan norsk institusjon.

Hjukse er glad for dette.
– Eg veit at nokon meiner denne utdanninga 

ikkje kan vere like god som vanleg stasjonær 
utdanning. På grunn av skepsisen er det viktig 
å få fram kunnskap om dei pedagogiske og 
tekniske vala vi har teke for å lage ei like god 
utdanning på nett, seier ho. ■

– Eg blir bekymra om grunnutdanningane 
skal bli nettbaserte. 
Jorunn Ubostad, tillitsvald i Forskerforbundet ved Universitetet i Nordland

Lene Bjørnerud tek nettbasert kunst og handverksfag ved Hit. Skjermen til høgre viser bloggen 
med arbeida hennar. (Foto: Per-åge Eriksen)

– Kva skal til for å gjere
nettundervisninga god?

BENTE SOLLID
Høgskolelektor ved Høgs-
kulen i Sogn og Fjordane, 
koordinator for grunnsko-
lelærarutdanning på deltid 
i UH-nett Vest
– Studentmedverknad er 

det viktigaste, at ein får til aktivitet blant 
studentane under førelesingane. Noko av 
det som fungerer best, er når studentane 
sjølve har ansvaret for framføring på nett.

ARNFINN KJELLAND
Førsteamanuensis i his-
torie, Høgskulen i Volda
– Det er avhengig av 
målgruppa, men det må 
vere eit strukturert opp-
legg med faste fristar. Vi 
har prøvd førelesingar 

i sanntid, men studentane vil ha fleksi-
bilitet, og det går like bra med opptak. 
Studentar i dag stiller nesten ikkje spørs-
mål under førelesingane, og det fungerer 
betre med diskusjonsforum på nettet.

GRETHE DILLERN
Førstelektor og koor-
dinator for nett- og 
praksisbasert studium i 
sjukepleie, Universitetet 
i Nordland
– Opplegget ein presen-

terer, må vere ryddig og ha ein god struk-
tur. Det er viktig å variere metodane, både 
når det gjeld førelesingar og rettleiing på 
nett der ein opprettar direkte kontakt med 
studentane. På studiet vårt er alle teori-
emna nettbaserte, og her blir dialogen med 
studentane utruleg viktig.
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UTLAND

StOrBrItaNNIa

Oxford uten kvinner?
 ■ Universitetet i Oxford er anklaget for ikke å ansette kvinner i 

professorstillinger ved medisin, skriver The Oxford Mail. I fjor ble 
ikke en eneste kvinne innstilt som professor innen medisin. Uni-
versitetet avviser imidlertid anklagene og sier at tallene eksklude-
rer kvinner som ikke var utdannet leger, og de som er ansatt via 
universitetets samarbeidspartnere. – Det er minst 43 kvinnelige 
professorer ved Oxfords medisinske avdeling, inkludert flere ver-
densledende forskere, sier talsperson Jonathan Wood.

IraN

Dødsstraff til 
professor

 ■ Den iranske professoren 
Abdolreza Ghanbari står 
overfor henrettelse etter å ha 
mottatt e-poster fra en væp-
net opposisjonsgruppe. Han 
skal ikke tilhøre gruppen 
eller ha ønsket å motta e-
postene, men er likevel dømt 
for fiendskap mot gud, skri-
ver University World News. 
Hans tidligere advokat er 
dømt til seks års fengsel. En 
FN-granskning har konklu-
dert med omfattende brudd 
på menneskerettighetene til 
studenter og forskere i Iran. 
Antall henrettelser er syvdob-
let til minst 670 i 2011.

EurOPa

Forsvarer 
elitestipend

 ■ Forskningsstipender fra 
Det europeiske forsknings-
rådet (ERC) bør kun gå til de 
aller beste forskerne i Euro-
pa. Det sier lederen av ERC 
Helga Nowotny, ifølge Uni-
versity World News. Under 
ERCs femårsjubileum for-
svarte hun en elitistisk linje 
med å vise til konkurransen 
fra USA: – En av årsakene 
til forskningsforspranget til 
amerikanske universiteter 
er konsentrasjonen av forsk-
ningsmidler hos mindre 
enn en tiendedel av institu-
sjonene, sa Nowotny.

MaLaySIa

25 nye universiteter
 ■ Malaysia tiltrekker seg et stort 

antall utenlandske universiteter, 
skriver New Straits Times. 25 uten-
landske universiteter har søkt om 
å opprette satellittinstitusjoner i 
landet. En stor andel av søknade-
ne kommer fra høyt utviklede land 
som USA, Storbritannia, Austra-
lia og Sveits, men også fra De for-
ente arabiske emirater, Kina, India, 
Nepal og Singapore. Også studen-
tene strømmer til landet. Innen 
2015 forventes mer enn 150 000 
internasjonale studenter å studere 
i landet.

uSa

Flest patenter
 ■ Amerikanske universite-

ter er på patenttoppen blant 
verdens universiteter, skriver 
University World News. Iføl-
ge FNs opphavsrettsorganisa-
sjon World Intellectual Pro-
perty Organization (WIPO) 
befinner 30 av verdens 50 
mest aktive patentsøkende 
utdanningsinstitusjoner seg 
i USA. USA er fulgt av Japan 
og Sør-Korea med sju insti-
tusjoner hver på listen. Isra-
el har to universiteter, mens 
Australia, Kina, Danmark og 
Singapore har ett hver. 

kINa

Enorm 
studentvekst

 ■ På slutten av 90-åra var 
færre enn ti prosent av kines-
iske unge mellom 18 og 22 
år i høyere utdanning. Det 
har økt til 27 prosent – rundt 
30 millioner studenter, skri-
ver Washington Post. Ifølge 
avisen er mye av årsaken 
veksten i private høyskoler 
og universiteter som er blitt 
etablert i Kina det siste tiåret. 
Antallet private institusjoner 
har økt til mer enn 630 fra 
kun 20 institusjoner i 1997, 
viser en gjennomgang fra 
Boston College. Innen 2020 
håper myndighetene på at 
andelen unge i studier har 
steget til 40 prosent.

kENya

Holdes utenfor
 ■ Flertallet av kvalifiserte 

elever fra videregående sko-
ler i Kenya kommer ikke til 
å få plass ved landets offent-
lige universiteter. Mens hele 
120 000 elever oppnådde 
kvalifikasjonskravet på C+ 
i fjor, en økning på 20 pro-
sent fra året før, er det kun 
32 000 ledige studieplasser. 
Det innebærer at 73 prosent 
av de kvalifiserte elevene 
ikke får plass. De kan i beste 
fall håpe på å få plass på av-
giftsbelagte studieplasser.
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SVErIGE

Internasjonal 
nedgang

 ■ Sverige har mistet 90 pro-
sent av de ikke-europeiske 
studentene ved landets uni-
versiteter. Etter at myndighe-
tene innførte studieavgifter 
for studenter fra land uten-
for EØS-området, har antal-
let sunket fra 16 600 til 1200. 
Styreleder Carl Bennet ved 
Göteborgs universitet tar til 
orde for å innføre stipender 
for å lokke flere studenter 
til Sverige, også fra Bennets 
eget selskap. – De utenland-
ske studentene som kom-
mer hit, innebærer et løft, 
ikke bare for universitetene 
og høyskolene, men for hele 
samfunnet, sier han til fag-
bladet Universitetsläraren.

NOrDEN

Bekymret over engelsk
 ■ Finsk forskning har langt mindre innflytelse enn forskningen 

fra Sverige, Danmark og Norge, ifølge en studie av internasjonali-
sering ved finske universiteter. Det skyldes en langt mer proteksjo-
nistisk holdning til språket, skriver Times Higher Education. Fin-
ske forskere, særlig innenfor samfunnsvitenskapene, publiserer i 
langt større grad på morsmålet enn i de andre nordiske landene.  
I Sverige hevdes det at over 90 prosent av doktorgradsavhandlingene 
skrives på engelsk. Også Norge trekkes frem som et land med ut-
strakt bruk av engelsk.

kENya

Etnisk deling
 ■ En gjennomgang av of-

fentlige universiteter viser 
etnisk delte institusjoner, 
skriver den kenyanske avi-
sen The Standard. Ifølge 
den offentlige granskningen 
av seks universiteter og ni 
høyskoler kommer flertal-
let av de ansatte fra samme 
etniske gruppe som ledel-
sen, eller fra det geografiske 
området til institusjonene. 
Undersøkelsen viser også at 
fem etniske grupper domi-
nerer institusjonene med 
inntil 81 prosent av de ansat-
te, mens de øvrige 37 stam-
mene i landet fyller de reste-
rende stillingene.

StOrBrItaNNIa

populære nykommere
 ■ De «nye» universitetene i Storbritannia viser seg å være svært 

populære. Etter en universitetsreform for 20 år siden ble det åpnet 
for at høyskolene kunne søke om å få universitetsstatus. Institu-
sjonene som ble universiteter, har langt på vei lykkes med å til-
trekke seg studenter og gjør det godt innen innovasjon. For 20 år 
siden hadde høyskolene 35 000 færre studenter enn universitetene. 
I dag har de samme institusjonene mer enn 20 000 flere studenter, 
skriver The Economist.

90%

StOrBrItaNNIa

Akademikere i 
mindretall

 ■ Akademikere fyller kun 
48 prosent av alle stillin-
ger ved britiske universite-
ter, viser nye tall fra Higher 
Education Statistics Agency. 
52 prosent av de ansatte er 
tilsatt i ikke-vitenskapelige 
stillinger. Professor i livs-
lang læring John Field skri-
ver i The Scotsman at tal-
lene ikke er overraskende, 
men at det nye i utviklingen 
er økningen i administra-
tive ledere. Økningen har 
vært spesielt stor ved skot-
ske universiteter, med en 
vekst på ca. to tredjedeler 
siden 2003.

48%

auStraLIa

Svekkes av få ansatte
 ■ Nye tall viser at antallet studenter per ansatt ved australske 

universiteter varierer enormt, ifølge The Australian. Antallet stu-
denter per ansatt settes også i sammenheng med universitetenes 
resultater. Sammenliknet med toppuniversitetene kan universite-
tene som har de dårligste nasjonale resultatene, kun tilby en tred-
jedel av det vitenskapelige personalet per student. Tallmaterialet 
kritiseres imidlertid kraftig fra universitetshold, og myndighetene 
lover ytterligere undersøkelser.

uSa

Boikotter forlag
 ■ Over 8000 forskere i 

Nord-Amerika boikotter det 
nederlandske forlaget Else-
vier. Forskerne har signert 
et opprop hvor de erklærer 
at de ikke vil publisere fors-
kningen sin i eller gjøre fag-
fellearbeid for Elseviers tids-
skrifter. Årsaken er prisene 
forlaget krever av biblioteker 
som ønsker å kjøpe inn tids-
skriftene, og at forlaget har 
støttet et lovforslag i USA. 
Lovforslaget vil begrense of-
fentlig tilgang til offentlig fin-
ansiert forskning. Elsevier 
har siden trukket sin støtte 
til forslaget.
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HO LIkar EIGENtLEG IkkjE å SNakkE OM aVGrENSINGar, INGVILD MyHrE.   
MEN I DEttE INtErVjuEt SLEPP HO IkkjE Frå DEt.

FRIDOM UNDER ANSVAR 
INGVILD MyHrE I SaMtaLE MED PEr aNDErS tODaL   

FOtO: ErIk NOrruD

Ein kan argumentere formelt, økonomisk og kanskje tilmed vitskapleg 
for at Ingvild Myhre1 burde teke stor plass i ålmenta. Som leiar for 
hovudstyret til Forskingsrådet skal ho forvalte sju milliardar offentlege 
kroner årleg – langt meir enn budsjettet til Miljøverndepartementet, for 
å ta eit døme. «Hovedstyret er ansvarlig for Forskningsrådets samlede 
virksomhet», heiter det i vedtektene. Det er ikkje småtteri.

– Vi har ikkje full fridom, vi kan ikkje disponere alle dei sju mil-
liardane akkurat slik det passar oss. Men eg 
er av dei som er meir opptekne av fridom og 
mulegheiter enn av avgrensingar, forsikrar 
Myhre, og syner språklege spor frå mange år 
som næringslivsleiar. For tida har ho inga lei-
arstilling. Kontorplassen hennar er i det svært 
stille kontorlandskapet til eit lite rådgjevings-
selskap på Aker Brygge.

– Det formelle ansvaret til hovudstyret i Forsk-
ingsrådet er svært stort. Men kor stor er råderetten i praksis?

– Vi har mykje fridom til å avgjere korleis dei ulike forskingspro-
gramma skal leggjast opp. Vi kan vedta nye eller leggje ned eksisterande 
program. Ei viktig oppgåve i år er å vedta Forskingrådets innspel til den 
neste forskingsmeldinga, seier Myhre. Av viktige styrevedtak frå det 
første året sitt trekkjer ho mellom anna fram nye program for energi 
og petroleum, ny innovasjonsstrategi og ny nordområdestrategi, og 
oppnemning av divisjonsstyre.2

– Før eg kom hit, snakka eg med nestleiaren i hovudstyret, UiT-rektor Jarle 
Aarbakke. Han meinte at de absolutt kunne påverke norsk forsking, men at 
hovudstyret «ikkje er eit organ for utolmodige sjeler». 

– Ja, det er slik. Så snart ein kjem inn i styret, har ein jo lyst til å ha 
mange meiningar om ting. Men det tek tid før det får konsekvensar. 
Dette er eit langsiktig arbeid, men forskinga er jo langsiktig av natur.

– Kor tøffe og eigenrådige kan de vere med å starte eller leggje ned program?

– No pågår det jo ei stor evaluering3 av heile Forskingsrådet, inkludert 
programma. Så førebels skal vi i hovudstyret vere forsiktige med å ha for 
sterke eigne meiningar. Vi har nok alle våre kjepphestar, men her må vi 
leggje solid kunnskap til grunn. Det er ikkje jobben vår å trumfe gjennom 
eigne standpunkt. Vi skal sjå nøye på innspela frå dei som har evaluert, 
frå administrasjonen og frå divisjonane. Divisjonsstyra er viktige, dei har 
meir kunnskap enn vi har når det gjeld korleis ein kan endre programma 

på kvart område. Men initiativ til nye program 
kan kome både frå hovudstyret, divisjonsstyret 
og frå den særs kompetente administrasjonen. 

Hovudstyret til Forskingsrådet møtest normalt 
seks til åtte gonger i året. «Som vanlege styre», 
seier Myhre. Og som i andre styre: Mykje av 
tida handlar det om pengar.

– Arbeidet med innspela til statsbudsjettet 
er veldig viktig. Vi prøver alltid å få auka løyvingane til forsking. Eg trur 
ikkje det er nokon ved bordet i hovudstyret som ikkje ønskjer å auke 
løyvingane.

– Det skulle berre mangle, de skal jo ikkje betale det sjølve.
– Det er veldig enkelt å vere samde om at vi ønskjer meir pengar til 

forsking. Så er det diskusjonar om kva vi vil prioritere og styrkje. Det er 
ein evig diskusjon mellom fagfelta. Om du skal prioritere noko opp, går 
det på kostnad av andre.

– Om hovudstyret byrja å flytte pengar i stor skala mellom fagområda, 
reknar eg med det ville bli Harmageddon ute i fagmiljøa. 

– Der kjem vi borti det såkalla sektorprinsippet: Pengane kjem frå 
ulike departement, og det legg føringar for oss. Dei friaste midlane kjem 
frå Kunnskapsdepartementet. Men Olje- og energidepartementet vil jo 
at pengane dei løyver, skal gå til deira felt, Landbruksdepartementet 
vil at løyvingane deira skal gå til ting som har med landbruk å gjere. 
Næringsdepartementet legg ikkje føringar på kva næring midlane går 
til, men det skal jo ha med næringsutvikling å gjere, og så vidare. Vi må 
vere musikalske og lydhøyre overfor dei som pengane kjem frå, om vi 
skal halde fram med å få midlar. Men når det gjeld det å få meir pengar 
til forsking, har vi jo stor fridom.

– Kva kan de da seie, anna enn «meir til alt»? 
– Eg meiner at Noreg med oljeformuen sin kan bruke meir på forsking 

og utvikling enn i dag. Så kan ein diskutere om OECD-gjennomsnittet 

– Eg har alltid meint at vi som 
kjem frå næringslivet bør 

engasjere oss meir i forskinga.

1 Ingvild Myhre er fødd i Narvik i 1957. Ho vart utnemnd til leiar for hovud-
styret til Noregs Forskingsråd 17. desember 2010. Myhre er utdanna sivil-
ingeniør, er sjølvstendig næringsdrivande og tidlegare direktør for 
mellom anna alcatel og telenor Mobil. Ho har hatt og har ei lang rekkje 
styreverv i både offentlege og private verksemder.

2 Etter omorganiseringa i fjor har Forskingsrådet fire divisjonar: Divisjon 
for energi, ressursar og miljø, Divisjon for samfunn og helse, Divisjon for 
vitskap og Divisjon for innovasjon. Drifta er finansiert av Helse- og 
omsorgsdepartementet og universitetet i Bergen, og får òg tilskot frå Eu, 
Forskingsrådet og Helsedirektoratet.

3 Det internasjonale selskapet technopolis Group vann i fjor anbodet om å 
utføre evalueringa, som er den første på ti år. resultatet skal leggjast 
fram til hausten. 
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er det rette målet, men det er rart at rike Noreg skal liggje under snit-
tet. No ligg vi over OECD-snittet i offentlege midlar til forsking, det er 
næringslivet som satsar mindre enn i andre land. Det er noko vi bør sjå 
nærare på: Er det noko grunnleggjande som gjer oss annleis? Korleis 
kan vi inspirere til meir forsking i næringslivet?

– Næringsstrukturen er vel ei viktig forklaring her. Samanlikna med annan 
industri er olje- og gassproduksjon lite forskingsintensivt.

– I Noreg gjer den sektoren faktisk veldig mykje på forskingssida, og 
Statoil samarbeider mykje med NTNU. Men samanlikna med at du får 
milliardbeløp ut av det, så ser eg poenget ditt.

Ingvild Myhre understrekar at ho slett ikkje berre er oppteken av den 
mest matnyttige forskinga.

– Det er viktig å finne den gode balansen mellom den frie forskinga 
og den prioriterte og næringsretta. Den debatten har vi i hovudstyret, og 
han går i divisjonsstyra, i programstyra og sjølvsagt ute i forskingsverda 
og i politikken.

– Svært mange i Forskings-Noreg meiner at for mykje midlar er bundne 
opp i programma. Kva synest du? Er balansen rett?

– Igjen er eg litt audmjuk og seier: Lat oss få evalueringa vår først. 
Men vi veit at resultata på ein del prioriterte felt har vore veldig gode. Da 
skal vi ikkje øydeleggje noko som fungerer godt, men heller forbetre oss 
der vi ikkje er gode. Korleis kan vi styrkje den frie forskinga? Det er ein 
debatt som går vidare enn Forskingsrådet og over i det politiske feltet. 
Her vil eg appellere til dei som brenn for feltet sitt: Skaff merksemd 

om det de gjer, for det er den einaste måten vi kan få meir pengar på.
– Men sjølv om nesten alle i prinsippet er veldig positive til fri forsking, er 

det programforskinga som er dominerande?
– Da må eg igjen vise til at dei pengane Forskingsrådet får, ikkje er 

frie midlar. Vi kan ikkje ta midlar som kjem frå eit sektordepartement, 
og gjere dei heilt frie, det er ikkje opp til oss. Heile hovudstyret ønskjer 
fleire midlar til fri forsking, men pengane må kome ein stad frå. Difor 
treng vi å syne fram verdien av fri forsking. Da gjev vi kunnskapsminis-
teren sterkare kort på handa når ho går inn i budsjettforhandlingane.

– Det er som med alle andre gode føremål: De treng fengjande døme som 
dei strenge i Finansdepartementet kan bli overtydde av.

– Ja, det er noko i det. Ein må kunne gjere ting tydelege overfor 
Finansdepartementet.

Det noverande hovudstyret til Forskingsrådet skil seg frå forgjengarane 
sine i komposisjon: Det har før vore medisinarar og statsteknokratar i 
leiarvervet, og det har vore fleire forskarar. Dagens hovudstyre har fire 
forskingsleiarar, fire næringslivsleiarar og ein NHH-professor.4 

Fleire med næringslivsbakgrunn burde engasjere seg i norsk forsking – og fleire vitskapsfolk burde vore i bedriftsstyra, 
meiner Ingvild Myhre. Sjølv har ho eit tjuetal styreverv attåt vervet som hovudstyreleiar i Forskingsrådet. 

4 resten av hovudstyret ser slik ut: Nestleiar jarle aarbakke, rektor ved uit, 
tor Saglie, prosjektleiar ved uiO, kari Melby, prorektor for forsking ved 
NtNu, Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke, Sverre Gotaas, direktør i 
kongsberg Gruppen, agnes Landstad, direktør i Vestlandsforsking, Øyvind 
Fylling-jensen, konsernsjef i Nofima, og jarle Møen, professor ved NHH.

Samtalen
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– Korleis tolkar du den dreiinga?
– Det bør vel dei som nemner opp styret, svare på. Men som vi var 

inne på: Når vi samanliknar med OECD-snittet, er det norsk næringsliv 
som heng etter, og samspelet med næringslivet er noko vi kan bli betre 
på. Kanskje er det noko av forklaringa.

– Det heiter i vedtektene at styret skal ha «bred innsikt i forskning, næ-
ringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig», og det har de nok. Men det er ikkje 
eit spesielt breitt utval av bakgrunnar i styret?

– Kva felt meiner du vi skulle ha supplert frå?
– Tja, fagrørsla, for å ta eit døme?
– Den finn du representert i nokre av divisjonsstyra. Men det vil alltid 

vere ei avveging ut frå kor mange plassar du har i eit styre. Og sjølv om 
til dømes Vibeke Madsen frå Virke kjem frå arbeidsgjevarsida og ikkje 
arbeidstakarsida, trur eg at ho kan sjå sin bransje som ein heilskap. Eg 
er ikkje så oppteken av at vi skal kunne krysse av alle felt i samfunnet. 

– Har de faste lyttepostar i forsking, næringsliv og andre relevante miljø?
– Vi får veldig mykje informasjon gjennom Forskingsrådet. Og for 

oss som sit i styret no, blir evalueringa ei veldig viktig kjelde. Der kjem 
brukarane til orde. Vi er ikkje der for vår eiga skuld. Vi skal sikre at pen-
gane blir brukte godt, og vi skal ivareta brukarane våre – eller kundane 
våre – best mogleg, seier Myhre.

– Elles skulle eg gjerne sett at media viste meir interesse for forsking. 
Media er ein viktig lyttepost for alle, ikkje berre for oss i hovudstyret. 
Dette ser vi òg i politikken: Kven av politikarane våre er verkeleg opptekne 
av forsking? Du får ikkje medieoppslag eller oppslutnad på meinings-

målingane på forskingssaker. Det er ei oppgåve for oss som brenn for 
forskinga å prøve å påverke dette.

– Dette styrevervet ditt er annleis enn i ei bedrift der du fort ser om du tener eller 
taper pengar. Kva de lukkast og mislukkast med i Forskingsrådet, er kanskje 
ikkje tydeleg før om ti–tjue år.

– Vi har jo eit system med evalueringar som er etablert over mange 
år, og ein skal vise til høg kvalitet for å få pengar. Eg føler at vi sikrar 
kvaliteten ganske bra i det vi gjer. I blant føler eg at det nesten er for 
mykje som blir brukt på å evaluere kven som skal få pengar og i etterkant 
kontrollere kva som blir oppnådd, seier Myhre.

– Eg meiner vi bør sjå om ting kan forenklast litt i prosessane. Kvali-
teten skal vi aldri senke krava til. Men kanskje er det ting vi kan gjere litt 
enklare? Det er ei kjensgjerning at mange i næringslivet ikkje eingong 
tenkjer på å søkje Forskingsrådet om pengar. Det er ein altfor omfattande 
prosess for dei fleste selskap å skrive søknader som oppfyller krava, i 
tillegg kjem den nitide oppfølginga.

– Men med din bakgrunn – er det frustrerande at måla her er vagare?
– Nei da, eg er ikkje av dei som blir frustrert, eg. Det er sant at mange 

ting er lettare i ei bedrift. Men der er ting ofte meir usikre, her har vi 
fordelen av å kunne tenkje ekstremt langsiktig. Vi kan tenkje ut frå ein 
fem eller ti års horisont, noko ei bedrift ikkje kan.

Myhre har eit rikt samanlikningsgrunnlag for styrearbeidet sitt. Ho er av 
dei som næringslivsavisene gjerne omtalar som styregrossist.

– Har du oversikt over kor mange styre du sit i i dag?
– Ja da. Men eg brukar ikkje å oppgje tal. 
– Da eg sjekka på Wikipedia, talde eg til 24 styre. Er det omtrent rett?
– Ja da. Men eg har ikkje ei operativ stilling i dag, eg jobbar med sty-

reverv, eigne investeringar pluss nokre konkrete prosjekt. Og styreverv 
kan vere så mangt. Somme tek lite tid, medan Forskingsrådet er av dei 
som ein kan bruke veldig mykje tid på. Men eg jobbar ganske mange 
timar i veka, så eg har mykje tid å bruke på styrearbeid.

– Du har omtalt deg sjølv som gründertypen som likar å starte nye ting og 
så gå vidare. Men ein gründer kan òg vere ein Sam Eyde-figur som vier mykje 
av livet sitt til å byggje opp eit selskap.

– Ja, vi har fått meir kortsiktig tenking – i næringslivet, i media og 
politikken. Og det kan føre til at det langsiktige taper. 

– Men du spreier deg sjølv over mange verv og har ofte skifta arbeidsplass. 
Da må du vel vere heilt feil person som styreleiar i Forskingsrådet?

– Nei, det vil eg slett ikkje seie. Ein ting er at eg jobba femten år i 
Alcatel. Men det viktige er at eg har ekstremt stor tru på forsking – både 
på samspelet mellom forsking, innovasjon og næring og på den frie 
forskinga, seier Myhre.

– For min eigen del handlar forholdet til forskinga om nyfikne: Eg 
likar å finne ut kva mulegheiter som finst, og eg har vore heldig som har 
fått lov til å jobbe med det. Eg var med i eit områdestyre til Forskings-
rådet attende i 1993, og var òg ein av dei første eksterne medlemmene 
i kollegiet ved UiB. Eg har alltid meint at vi som kjem frå næringslivet, 
bør engasjere oss meir i forskinga, og eg skulle gjerne ha sett det mot-
sette òg: at fleire frå forskingsverda kom inn i styra i næringslivet, seier 
Ingvild Myhre.

– Eg meiner altså at eg ikkje er heilt feil på denne plassen. Eg hadde 
ikkje sagt ja til dette vervet om eg ikkje brann for det. Det er ikkje noko 
ein gjer for betalinga, men fordi forsking er spennande og viktig. ■

Per Anders Todal er frilansar i Forskerforum  
og fast journalist i Dag og Tid.

– I blant føler eg at det nesten er for 
mykje som blir brukt på å evaluere 

kven som skal få pengar.
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Bildetekst

feltrapport

Ein spiseleg industri

kven: Pirjo Honkanen, Frode Nilssen, Siril alm, Ingelinn Eskildsen Pleym og 
roy robertsen, alle ved Nofima i tromsø

kva: undersøkjer om det er sant at forbrukarane vil ha meir berekraftig sjømat

korleis: fokusgruppesamtalar og spørjeundersøkingar i Storbritannia,  
Frankrike og tyskland

Av Kjerstin Gjengedal

Berre svært miljømedvitne forbrukarar set berekraft i samanheng med mat. 
Dei fleste tolkar berekraft som straumsparing, resirkulering og anna som 

dei sjølve sparer pengar på. (Foto: Scanpix)

prosjekt: «Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø». institusjon: Nofima. fagretning: Marknadsforsking. finansiering: Fire 
millionar over fire år (2009–2012), Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond (FHF). uunnverlege verktøy: SPSS og Lisrel (programvare). 
publiseringsform: Vitskaplege og populærvitskaplege artiklar, rapportar, konferansar m.m. ny kunnskap: For daglegvarekjedene omfattar berekraft 
ikkje berre miljø, men også sosialt ansvar. Forbrukarane tolkar berekraft svært ulikt frå land til land, og dei færraste assosierer berekraft med mat.



forskerforum 4 • 2012 • side 25

Dersom du er ein gjennomsnittleg forbrukar, går 
kanskje innkjøpet av vekas fiskemiddag for seg 
om lag slik: Du lener deg over frosenmatdisken 
i lågprisbutikken, rotar litt mellom filetane og 
fiskegratengen (scampi er sjølvsagt utelukka på 
grunn av skadane oppdrett og fangst påfører 
miljøet). Torsk er alltid godt, men ingenting på 
pakken du held i handa, fortel om du står der 
med overfiska kysttorsk eller med berekraftig 
barentshavstorsk. Best å la han liggje. Men der! 
Er det ikkje ein pakke frosen, norsk sei som ligg 
der og lyser mellom oppdrettslaksen, attpåtil sei 
merkt med MSC-merket for berekraftig forval-
ting? Då er dagens middag sikra.

kven bryr seg om berekraft?
Tulla! Det er ikkje slik gjennomsnittsnordman-
nen handlar fisken sin. Ikkje gjennomsnittseu-
ropearen heller, for den del. I undersøkingar 
likar vi rett nok alle å hevde at vi er uroa for 
overfiske og dårleg forvalting av sjømatres-
sursane, men det er ikkje råd å spore nokon 
samanheng mellom denne påståtte uroa og 
vala som blir tekne i butikkane etter ein lang og 
slitsam arbeidsdag, på veg heim for å få mid-
dagen på bordet.

Og likevel kjenner norsk fiskeindustri eit 
diffust press for å dokumentere at produkta 
dei leverer, er berekraftige. Kvar kjem dette 
presset frå, og korleis bør industrien reagere 
på det? Det er spørsmåla forskarar ved Nofima 
i Tromsø freistar finne svar på.

– Vi ser stadig påstandar om at forbrukarane 
ønskjer berekraftige produkt, men vi kunne 
ikkje heilt finne dokumentasjon på det, seier 
seniorforskar Pirjo Honkanen.

Mangla kunnskap
Då Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond, 
som alle fiskeeksportørar spyttar litt pengar 
i, laga handlingsplan for marknadsforsking, 
kom det fram at det fanst lite forskingsbasert 
kunnskap om kva dei miljømedvitne kundane 
vil ha. Nofima-forskarane har lenge arbeidd 
med kva som spelar inn når folk vel mat, og 
hadde ein søknad på trappene der dei ønskte å 
få oversyn over den forvirrande omgrepsbruken 
når det galdt miljøvenleg mat. I fiskerinæringa 
vonar ein at kunnskapen skal gjere det lettare 
for den einskilde produsenten å posisjonere 
seg i marknaden.

Honkanen har gjennomført intervju og spør-
jeundersøkingar mellom forbrukarar i Stor-
britannia og Frankrike for å finne ut om et-
terspurnaden etter berekraftig sjømat verkeleg 
er så stor som ein kan få inntrykk av gjennom 
media. Her kom det fram at sjølv om forbruka-
rar generelt er for berekraft, er det stor usemje 
om kva berekraft er i praksis. Dessutan, når 
ein står der i butikken og skal handle, kjem 
berekraft langt bakom slike omsyn som pris og 
kvalitet. Mange brukar omgrep som berekraft, 
kvalitet og lokalprodusert mat om einannan. 
Det som er sikkert, er at det ikkje er du og eg 
som står bak kravet om meir berekraftig sjømat 
i butikkane.

Nervøse for negative merksemd
Så kven er det då? Mykje tyder på at det er eit 
samspel mellom detaljistar, organisasjonar og 
media. Frode Nilssen har sett på industrielle 
kundar i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, 
det vil seie supermarknader, bedrifter som tek 
imot norsk fisk for vidareforedling, restaurantar 
og liknande. Han fortel at supermarknadkjedene 

gjerne hevdar at dei opererer uavhengig, men 
det er berre tilsynelatande.

– Når ein snakkar med dei, viser det seg at 
dei er nervøse for negativ merksemd frå press-
grupper. Dei kjenner seg som garantistar for 
dei varene dei tilbyr i butikkane sine, og der-
med kan organisasjonar som Greenpeace og 
WWF lett skape merksemd kring problem, til 
dømes dersom dei finn ut at ei kjede sel fisk 
frå truga bestandar.

Mektige miljøorganisasjonar
Difor legg butikkjedene stor vekt på berekraft 
når dei skal profilere seg. Men dei er ikkje nød-
vendigvis samde om kva berekraft er.

– Kundar i Tyskland og Frankrike held seg 
til berekraftomgrepet, men i Storbritannia vil 
dei heller snakke om ansvarleg innkjøp. I det 
legg dei ikkje berre forvalting av bestandar, 
men også teknisk kvalitet på produktet, god 
økonomistyring og sosiale tilhøve, gjerne også 
etiske investeringar. Det seier meg at organisa-
sjonane har stor makt over innkjøpspolitikken 
til butikkjedene, seier han.

Strategien butikkane vel, er ofte å invitere 
organisasjonane til samtalar.

– Dei vil handtere det på ein proaktiv måte 
for å unngå negativ omtale, påpeiker Nilssen.

Rett nok er det viktig å peike på at vi her snak-
kar om frosen fisk. Restaurantar møter ikkje dei 
same sosiale sanksjonane, produktmerking er 
ikkje noka stor sak, og dei handlar gjerne frå 
store grossistmarknader der ein kan få alt som 
kan kjøpast for pengar, utryddingstruga eller ei.

– Fersk fisk er noko heilt anna enn frosen 
fisk. Skulle ferskdiskane berre selje berekraftige 
produkt, vart det ikkje mykje att, seier Honkanen.

Europeiske forbrukarar legg ansvaret for berekraftig fiskeriforvalting på ulike stader. – Britane er opptekne 
av berekraft, men ikkje som innkjøpskriterium. Dei går ut ifrå at daglegvarebutikkane sel berekraftig fisk, 
seier Pirjo Honkanen. Frode Nilssen til venstre. (Foto: kjerstin Gjengedal)
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feltrapport

Forvirring i merkejungelen
Men korleis kan frosenfiskprodusentane dok-
umentere at sjømaten deira er berekraftig? Dei 
siste åra har det dukka opp ei lang rekkje ser-
tifiseringsordningar som skal hjelpe kundane 
– først og fremst dei industrielle innkjøparane, 
men også forbrukarane – til å velje berekraftig. 
Av desse er MSC-merket (Marine Stewardship 
Council) det mest utbreidde. Det er eit business-
to-business-merke som også når forbrukarane 
fordi logoen står på fiskepakken i butikken, 
men Pirjo Honkanen sine undersøkingar viser 
at relativt få forbrukarar nyttar MSC-merket 
som rettesnor når dei handlar sjømat, sjølv om 
mange i Storbritannia er kjende med logoen. 
Franske forbrukarar trekte heller fram nasjonale 
merkeordningar som skal garantere kvalitet og 
fransk opphav. Det var dessutan mykje frustra-
sjon over jungelen av merkeordningar.

– Folk var lei av at alle aktørar i bransjen 
skal ha sine eigne merkeordningar, dei tykte det 
burde vere færre og meir standardiserte merke. 
Og det kan ein jo forstå, for det er uråd å sette 
seg inn i kva alle miljømerka inneber, seier ho.

trur ikkje på styresmaktene
Merkeordningar kan omfatte både bestandar og 
bedrifter. I Noreg er fangst av sei, hyse, makrell, 
sild og nordaustarktisk torsk sertifisert av MSC. 
I tillegg har nokre produsentar skaffa seg sertifi-

sering på eiga hand. Det svenske KRAV-merket 
sertifiserer både villfangst og økologisk oppdrett, 
og miljømerket Friends of the Sea sertifiserer 
heile fjøla frå villfangst til oppdrett til produk-
sjon av fôr og fiskemjøl. ASC, eit merke som 
tilsvarar MSC, men som skal gjelde akvakultur, 
er på trappene. 

– I det siste tilfellet har norske bedrifter vore 
med på å utarbeide kriteria for merket. Så det er 
ikkje slik at bedriftene berre driv med tilpassing 
til sertifiseringsordningane etter kvart som dei 
dukkar opp, dei er med på å utvikle dei også, 
seier Frode Nilssen.

Undersøkingane tyder på at forbrukarane 
jamt over har meir tillit til merke som kjem frå 
uavhengige organisasjonar, enn til nasjonale 
merkeordningar.

– Styresmaktene kan jo lyge av politiske 
omsyn, så forbrukarane lit ikkje nødvendigvis 
på at nasjonale merke er gode. I Noreg er vi 
tilbøyelege til å stole på staten som garantist, 
men franskmenn gjer det i mindre grad, seier 
Honkanen.

Merka komne for å bli
Nasjonal sjåvinisme spelte dessutan ei rolle 
for kor mykje forbrukarane ville stole på mer-
keordningane. Franskmenn meinte nordeu-
ropeiske merke var ubrukelege, for alle veit at 
nordeuropearane er slappe med kontrollen av 

sin eigen industri og gjerne ser gjennom fing-
rane med regelbrot så lenge eksporten er sikra. 
Elles meinte dei at britisk fiskeri var det minst 
berekraftige, medan britane typisk nok meinte 
det same om fransk fiske.

Trass i all forvirringa og dei store skilnadane 
landa imellom trur forskarane at den miljømed-
vitne delen av marknaden kjem til å vekse, og 
at det difor kan vere lurt av industrien å ikkje 
berre drive berekraftig, men å syte for dokum-
entasjon i alle ledd.

– Bodskapen til norske produsentar er nok 
å ha sakene sine i orden, seier Frode Nilssen. ■

FELtraPPOrt

Miljømerke kan hjelpe fiskeribedrifter til å profilere seg som miljøvenlege, men forbrukarane opplever samstundes dei mange merkeordningane som 
forvirrande. (Foto: kine Mari karlsen, Nofima)

Nofima

 ▪ oppretta 1. januar 2008 etter samanslåing 
av Norconserv, Matforsk, Fiskeriforsk-
ning og akvaforsk

 ▪ Europas største institutt for bruksretta 
forsking innanfor fiskeri, akvakultur og 
mat

 ▪ hovudkontor i tromsø, driv i tillegg for-
skingsverksemd på averøy, i Bergen og 
Stavanger, på Sunndalsøra og ås

 ▪ om lag 420 tilsette
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For første gang på mange år har han tilgang til 
bibliotek, internett og datamateriale. Han har et 
eget kontor på et universitet! Mens de fleste i 
etasjen veileder studenter, skriver og forbereder 
seg på påskeferie med familiene sine, sitter det 
en mann på nabokontoret som har tankene helt 
andre steder. En mann som har rømt fra all 
hverdag. Som tenker at han har fått en ny sjanse.

Akkurat nå er han den eneste forskeren som 
har arbeid og opphold ved et norsk universitet 
gjennom det internasjonale hjelpeprogrammet 
til organisasjonen Scholars at Risk. Universite-
tet i Oslo har gitt ham arbeidsplass i ett år for at 
han skal slippe unna forfølgelse og akademisk 
undertrykkelse i sitt hjemland.

– Familien min er bekymret, men de er glade 
for at jeg har reist fra landet. Et land uten sik-
kerhet, uten fri presse, uten rettssikkerhet. Folk 
forsvinner sporløst hver dag fra gatene. De var 
redde det skulle skje med meg.

Den verste straffen
På grunn av trusselbildet mot mannen kan For-
skerforum ikke skrive hvor han kommer fra, 
eller hvilket fag han tilhører. All informasjon om 
ham i denne artikkelen har han selv godkjent 
for å minimere risikoen for at han blir oppdaget 
av myndighetene i sitt hjemland. Dersom det 
skulle skje, frykter han at hans familie og han 
selv vil bli straffet med trakassering og fengsling.

Vi møter ham på et anonymt sted på Blindern.
– Jeg ble utvist fra universitetet med beskyld-

ninger om at jeg underviste og skrev kritikk av 
myndighetene i mitt hjemland, forteller han.

Der lever befolkningen med undertrykkelse 
fra myndighetene. Mange lever i nød. Som 
samfunnsforsker så han det som sin oppgave 
å undersøke befolkningens tilstand og hvordan 
myndighetene best kunne forbedre den.

– Jeg ville gjøre regjeringen oppmerksom på 
problemene i samfunnet vårt. Men myndighe-
tene var ikke interessert i å høre om hjemløse, 
om handikappede, om diskriminering av etn-
iske minoriteter og om flyktninger.

Til slutt fikk de nok, og han ble arrestert.

Endelig på trygg grunn
Hvert år tvinges forskere verden over til taushet for det de skriver og sier. Vi har møtt en forfulgt forsker i 
dekning i Norge. 

Av Aksel Kjær Vidnes

– jeg ønsker å publisere en bok som jeg har 
begynt på. Nå kan jeg samle informasjonen jeg 
trenger for å fullføre prosjektet, forteller forskeren, 
som har opphold ved uiO. 
(Illustrasjonsfoto: aksel kjær Vidnes)
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– Forskerne ser ikke på arbeidet sitt som regimekritisk, men det oppfattes slik, sier Marit Egner. 
(Foto: aksel kjær Vidnes)

Scholars at Risk

 ▪ opprettet i 2001
 ▪ består av et nettverk med 270 medlems-
institusjoner i 34 land

 ▪ har hjulpet over 400 forskere med 
 ▪ midlertidig omplassering
 ▪ har hjulpet ytterligere 600 med henvis-
ninger og annen assistanse

– Men den verste straffen var at jeg ikke len-
ger fikk undervise eller forske. Jeg kunne ikke 
reise. Jeg kunne ikke jobbe i organisasjoner som 
ikke var lojale mot regjeringen. Jeg var under 
kontroll av sikkerhetspersonell, og alle mine 
bevegelser ble overvåket. Selv mine lojale ven-
ner ble redde for å bli sett sammen med meg. 
Min eneste mulighet til å møte mennesker var 
gjennom familien. Jeg er far, og jeg har en stor 
familie jeg har ansvar for. Det var vanskelig ikke 
å kunne støtte og ta vare på dem.

– tusenvis trenger hjelp
Han er ikke alene om sin situasjon. Verden over 
forfølges forskere og akademikere hver dag for 
det de tenker, sier og gjør. UNESCO-rapporten 
Education under Attack 2010 konkluderte, tross 
svært mangelfull statistisk oversikt, med at syste-
matisk forfølgelse av studenter, forskere, utdan-
ningspersonell og utdanningsinstitusjoner har 
økt siden 2007. Ifølge rapporten finnes det en 
risiko for forfølgelse av akademikere i alle typer 
land, men i størst grad i fattige, politisk ustabile, 
undertrykte stater i Afrika og Midt-Østen.

UNESCO rapporterer at vold, tortur, draps-
trusler og drap i regi av myndighetene overfor 
studenter, forskere og lærere skjer i land som 
Argentina, Bangladesh, Brasil, Burma, Colom-
bia, Etiopia, Honduras, Iran, Kina, Nepal, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Thailand, Tyrkia, Zambia, 
Zimbabwe.

– Angrep på dem som har mot til å tenke, 
foregår overalt. I rike og fattige land, både de 
som er involvert i voldelige konflikter, og de som 
i hovedsak er fredelige, sier Robert Quinn, som 
er administrerende direktør i den USA-baserte 
organisasjonen Scholars at Risk. Organisasjo-
nen består av et nettverk av vitenskapelige ins-
titusjoner verden over, som tar imot forskere 
som lever i truede situasjoner. Organisasjonen 
Scholar Rescue Fund, som også jobber med å 
omplassere forskere, har rapportert til UNESCO 
at de har fått flest søknader om assistanse fra 
forskere i Irak (111), Den demokratiske repu-
blikken Kongo (47), Kina (46), Zimbabwe (34), 
Vestbanken og Gaza (30), Nigeria (28), Burma 
(26), Kamerun (25), Etiopia (25) og India (25).

Noen total oversikt over hvor mange forskere 
som er forfulgt for sitt arbeid og har behov for 
hjelp, vet ingen. Quinn mener at mellom mange 
hundre og mange tusen forskere og akademi-
kere verden over trenger hjelp.

– Dynamikken i undertrykkelsen av forskere 
går tusenvis av år tilbake. Forskere trues fordi 
de er kunnskapsprodusenter, fordi de er spørs-
målsstillere. Selve handlingen å stille spørsmål 

er ofte truende for undertrykkende myndighe-
ter, så de angriper. Med den økende graden av 
demokratisering av høyere utdanning de siste 
20–30 årene har omfanget og alvorlighetsgra-
den av angrep spredd seg til mer enn 100 land, 
sier han.

Nektet utreise
Den norske avdelingen av Scholars at Risk ble 
opprettet i 2011. Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond (SAIH – se fakta-
boks) stod i 2008 bak en for å øke antallet norske 
medlemsinstitusjoner. Siden tok Universitetet i 
Oslo initiativ til å opprette en egen norsk avde-
ling. Universitetet har vært involvert i nettverket 
siden 2001 og tar annethvert år inn en forsker 
på opphold i ett år.

– Dette er noe vi gjør med egne midler, og 
det er et krav at vedkommende skal betales ut 
fra sin kompetanse, forteller seniorrådgiver og 
koordinator for Scholars at Risk ved Universi-
tetet i Oslo, Marit Egner. 

– Personen får en gjestestilling, og for oss 
er det viktig at den som er her, først og fremst 
kan bruke tiden sin til å fortsette forskningen 
han eller hun har gjort i hjemlandet. Delvis at 

de får ro til å gjøre det, delvis at de får tilgang 
til informasjon de ikke ville fått i sitt hjemland, 
forteller hun.

Tilgang til informasjonen er nettopp det som 
gleder ham som har opphold nå.

– Jeg har noen temaer jeg skal skrive om. Nå 
har jeg tilgang til bibliotek, og kanskje jeg kan 
reise til et annet europeisk land og starte et nytt 
akademisk liv. Jeg må skrive bøker før jeg dør. 
Dette er en ny mulighet, sier forskeren.

– Men det kommer til å ta tid før jeg føler 
meg kompetent til å gjøre alt som jeg drømmer 
om, legger han til.

Det har gått mange år siden han sist kunne 
jobbe aktivt som forsker. Etter den første ar-
restasjonen ble han alvorlig syk.

– Den verste straffen var at jeg ikke 
lenger fikk undervise eller forske.
Anonym forsker med opphold ved UiO

ForFulgte Forskere
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FOrFuLGtE FOrSkErE

– Gamle kollegaer av meg ba meg om å dra 
til utlandet for å få behandling. Vi har ikke den 
form for medisinsk behandling i hjemlandet 
mitt. Ekspertene drar fra landet, og det medisin-
ske systemet fungerer ikke på grunn av mangel 
på kompetent personell. 

Kollegaer han hadde kontakt med i utlandet, 
sa han måtte komme seg til Europa for å få 
behandling. De tipset ham om Scholars at Risk 
og hjalp ham med å fremme saken. Første gang 
han søkte, fikk han ja, men ble nektet utreise 
av landets sikkerhetsmyndigheter. Ved hjelp av 
medisiner fra sine venner i utlandet overlevde 
han lenge nok til å kunne søke igjen. Denne 
gangen fikk han dra.

Frykter ambassadeansatte
Han føler seg ikke helt trygg på Blindern. Han er 
redd for at hjemlandets myndigheter har agenter 
i Norge. Til myndighetene oppga han andre 
grunner til å forlate landet enn at han skulle 
jobbe, og nå frykter han at studenter eller andre 
han møter fra hjemlandet, skal rapportere ham. 
Dersom de får vite at det er gjennom Scholars 
at Risk, tror han det vil oppfattes som kritikk.

– Det ville vært farlig. Du vet, ambassadeper-
sonellet er som etterretningsagenter. Scholars 
at Risk er i seg selv en kritikk av dem. Det er 
en stor risiko for meg, men også for min fami-
lie, som fortsatt bor i hjemlandet mitt. De må 
ikke få inntrykk av at jeg har rømt. Jeg har ikke 

rømt, men har fått utreisetillatelse gjennom 
offisielle kanaler. Hvis jeg hadde flyktet, ville de 
arrestert min familie og krevd penger. Og hvis 
de oppdager at jeg jobber her gjennom Scho-
lars at Risk, kan familien bli utsatt for trusler 
og trakassering. Det er også farlig for meg. De 
kan komme til å arrestere meg fordi de mener 
jeg har forrådt dem. De vil hevde jeg ikke er i 
fare, men at jeg har brutt landets juridiske og 
demokratiske system, sier han.

Internasjonale rangeringer plasserer ikke 
hjemlandet hans spesielt høyt når det kommer til 
rettssikkerhet eller demokrati. Han er glad for at 
noen står opp for dem som lider under regimene.

– Det som skjer i afrikanske og asiatiske 
totalitære regimer som slåss mot intellektuelle, 
er ingen hemmelighet. De ser kritiske akade-
mikere som sine fiender. Scholars at Risk gjør 

en nobel innsats. Å hjelpe akademikere i andre 
land er ingen enkel oppgave. 

Han har ikke sluttet å håpe på at det en dag 
kan endre seg, at livet igjen kan bli normalt. Om 
ett år går oppholdet hans i Oslo ut. Scholars at 
Risk har forpliktet seg til å hjelpe ham videre, 
finne nye institusjoner. Men selv ønsker han å 
kunne dra hjem.

– Jeg er takknemlig og ønsker at andre kol-
legaer som lider under samme forhold, får den 
samme muligheten som meg. At situasjonen vil 
endres i mitt land – det er mitt håp. ■

SAIH

 ▪ forkortelse for Studentenes og akademik-
ernes Internasjonale Hjelpefond

 ▪ opprettet i 1961 
 ▪ arbeider med utdanning som bistand og 
akademisk frihet

 ▪ har prosjekter i Sør-afrika, Zimbabwe, 
Zambia, Nicaragua og Bolivia

 ▪ finansieres gjennom studentenes 
semesteravgift 

 ▪ har bidratt til opprettelsen av den norske 
avdelingen av Scholars at risk

Norske medlemmer i
Scholars at Risk

 ▪ Handelshøyskolen BI 
 ▪ Høgskolen i Molde
 ▪ Høgskolen i Oslo og akershus
 ▪ Høgskolen i Sør-trøndelag
 ▪ Menighetsfakultetet
 ▪ Misjonshøgskolen
 ▪ NItH
 ▪ Norges idrettshøgskole
 ▪ NtNu
 ▪ Studentenes og akademikernes Inter-
nasjonale Hjelpefond

 ▪ universitets- og høgskolerådet
 ▪ universitetet for miljø- og biovitenskap
 ▪ universitetet i agder
 ▪ universitetet i Bergen
 ▪ universitetet i Oslo
 ▪ universitetet i Stavanger
 ▪ universitetet i tromsø – Hundrevis, om ikke tusenvis av forskere har behov for hjelp, sier robert Quinn. 

(Foto: ketil Blom/Scholars at risk)

– Forskere trues fordi de er kunnskaps-
produsenter, fordi de er spørsmålsstillere.
Robert Quinn, administrerende direktør i Scholars at Risk
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HIStOrISkE BILDEr

Vinden 14 meter over bakken

Biletet viser montering av ein roterande målar for vindstyrke 14 meter over bakken. Biletet er teke på 
Slirå ved Bergensbanen i 1935, og er lånt ut frå Meteorologisk institutt. Ifølgje opplysingar frå 
instituttet vart rotasjonen overført mekanisk til ein skrivar. Det vart òg montert ein vindretningsmålar 
i same stolpe, som ikkje er vist på biletet.
Ein observatør las av resultata, og sende målingane per telegraf til instituttet. Slirå var ein stoppestad 
på Bergensbanen seks kilometer vest for Finse. Vindmålingane var vesentlege for drift av banen og 
vêrvarsling generelt. 
Det er uvanleg å leggje ned stor innsats for å gjere vindmålingar i høgda. Internasjonal standard 
målehøgde er ti meter no, men standarden var ikkje etablert i 1935. Slik sett markerer biletet eit 
pionerarbeid.

Foto: Meteorologisk institutt
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Retting: I førre nummer var eitt av spørsmåla: «Kva heiter elva som skil Noreg og Russ-
land i Finnmark?» Grense Jakobselv var oppgjeve som svar. Men Pasvikelva er òg ei slik 
grenseelv. Vi orsakar halvsanninga, og ber ærlege og dyktige lesarar om å plusse eitt poeng 
på resultatet frå sist. Red. 

10 kjappe

Gi humaniorastudenter praksisperioder!

 – Hva jobber du med akkurat nå?
 – Ved siden av jobben som administrasjons- og informasjonskonsulent 
ved Norsk barnebokinstitutt har jeg debutert som forfatter med en 
diktsamling.

 – Hvor tenker du best?
 – I skogen. Men da er det ikke alltid jeg tenker fag.

 – Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
 – Ingen bok, men Viktor Šklovskijs artikkel «Kunsten som grep» og 
hans begreper om underliggjøring og desautomatisering av språket 
er fortsatt viktige for meg.

 – Hva er tabu i ditt fag?
 – Det er kanskje tabu for en litteraturviter å være enkel og tilgjengelig? Men 
det tror jeg mange kunne vært tjent med. Og til og med å bruke humor. 

 – Hva skal til for å bli en god litteraturviter?
 – Stor lesekapasitet, leselyst og språkmektighet. Men formidlingsglede 
og -evne er minst like viktig. Og kjærlighet til litteraturen.

 – Hvem er den beste læreren du har hatt?
 – Ei lærerinne på barneskolen som lot meg skrive av gårde som jeg ville, 
og som lo så tårene trilla av historiene jeg skrev. Hun så dessuten de 
elevene som virkelig trengte det.

 – Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
 – Jeg trodde en gang jeg ville bli sosialantropolog eller journalist. Nå 
lurer jeg på om gartner ville vært fint, eller noe som har med skog-
bruk å gjøre.

 – Om du var statsråd for forskning og høyere utdanning, hvilket en-
kelttiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?

 – Man burde innføre praksisperioder med relevante arbeidsplasser for 
studenter innafor humaniora, for eksempel fra det første masteråret.

 – Hvor var du eU-avstemmingskvelden 1994?
 – Da var jeg 14 år og bodde hjemme. Det kan godt være at jeg var ute 
på joggetur. Så satt jeg nok foran tv-en resten av kvelden og så på 
valgsendinga.

 – Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
 – Intervjuer med personer fra samfunnsvitenskap og humaniora som 
har brukt fagkunnskapen sin på nye og uvanlige måter.

Av Siri Lindstad

Rett før Forskerforum gikk i trykken ble det kjent at Mariussen har fått 
Tarjei Vesaas debutantpris.

Dyr
a) Kva for dyr får avkom som blir kalla kje eller killingar?
b) Kva blir hodyret av tamfe kalla før ho har fått kalv og blir ku?
c) Kva slags dyr er ei simle?
d) Kva ord blir brukt om eit ukastrert svin?
e) Kva fisk får avkom som ein viss periode blir kalla smolt?

Ulykkesstader
a) Ved kva for by ligg Linate-flyplassen der 118 menneske miste 

livet då eit SAS-fly kolliderte med eit mindre fly i 2001?
b) Kor vart 39 fotballsupporterar klemde i hel før ein kamp 
 mellom Liverpool og Juventus i 1985?
c) Ved kva for gruvesamfunn på Spitsbergen hende Kings Bay-

ulykka i 1962? 
d) Kva heiter den dalen der tolv barn og fire vaksne miste livet i 

ei bussulykke i 1988?

e) Kor hende verdas største flyulykke, med 583 døde, i mars 1977?

norsk film
a) Kven regisserte Jakten (1959), av bransjebladet Rushprint 

kåra til tidenes beste norske film?
b) Kven dukka først opp i Detektor og Mongoland, og har no 

spelt i 25 norske filmar på tolv år?
c) Statseigde Norsk Film AS vart avvikla i 2001. Kor hadde dei  

filmstudioet sitt? 
d) Kva heitte Christopher Nielsens heilaftans animasjonsfilm  

frå 2006?
e) Ein film av Karin Julsrud frå 1998 vart omstridd for si fram-

stilling av bygdefolk. Kva var tittelen?

Raseskilje
a) Kva heitte den farga syerska frå Alabama som 1. desember 

1955 nekta å gi frå seg bussetet sitt til ein kvit mann?
b) Kva år fekk jødar tilgjenge til Noreg – i 1851, 1876 eller 1901?
c) Med kva for fire ord er det vanleg å vise til talen som Martin 

Luther King jr. heldt ved Lincoln-monumentet 28. august 1963?
d) Kven vart eit symbol for anti-apartheidkampen i Sør-Afrika  

etter at han vart drepen i politiets varetekt i 1977, 30 år gammal?
e) I kva for tysk by vart dei nazistiske raselovene vedtekne i 1935?

Lina Undrum Mariussen
Medlem nr. 40154197 i 
Forskerforbundet
Stilling: administrasjons- og 
informasjonskonsulent ved 
Norsk barnebokinstitutt
Utdanning: master i allmenn 
litteraturvitenskap ved NTNU
Første jobb: sekretær ved 
Hedmark teater
Karrieremål: å bli en etablert 
forfatter

20 nøtter

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Svar:
Dyr
a) Geita
b) Kvige
c) Hodyret av rein
d) Råne (eller galte)
e) Laks

Ulykkesstader
a) Milano
b) På Heysel stadion i Brüssel
c) Ny-Ålesund
d) Måbødalen
e) På Tenerife

norsk film
a) Erik Løchen
b) Kristoffer Joner
c) På Jar i Bærum kommune
d) Slipp Jimmy fri
e) 1732 Høtten

Raseskilje
a) Rosa Parks
b) 1851
c) «I Have A Dream»
d) Steve Biko
e) Nürnberg
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LEDEr

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

Veksesmerter
Forskerforum skriv ofte om universitet og høg-
skular som samarbeider og slår seg saman. 
Sjeldnare er det framme at nokon ikkje gjer det, 
eller dei utset det, eller dei vert rett og slett ikkje 
samde om korleis det skal gjerast.

Men no må det til. Dei tre høgskulane i Vest-
fold, Østfold og Buskerud bestemte seg nyleg 
for å avbryte fusjonsprosessen. Det planlagde 
Innlandsuniversitetet i Oppland og Hedmark 
fekk eit nytt tilbakeslag. I Nord-Noreg går det, 
iallfall slik styresmaktene ser det, tregt med 
samarbeidsprosessane mellom dei sju aktuelle 
institusjonane.

I statsbudsjettet for i år er det sett av 50 mil-
lionar til føremålet SAK – samarbeid, arbeids-
deling og konsentrasjon. Institusjonar som 
samarbeider om studiar, eller arbeider med å 
slå seg saman, kan søkje støtte. Så langt i år er 
berre 5 millionar delt ut. Mottakar er Høgskulen 
i Oslo og Akershus, som slo seg saman i fjor 
og arbeider fram mot å verte universitet i 2014. 
Ifølgje Aftenposten ville ein normalt ha tildelt 
25 millionar – fem gonger så mykje 
– på denne tida av året. Tora Aasland, 
den seinare avgåtte ministeren for 
forsking og høgare utdanning, var 
skuffa over tempoet i prosessane. 
– Jeg håper å bli kvitt de resterende 
45 millionene. Men da må institu-
sjonene kunne vise til konkrete tiltak 
og planer, sa Aasland til same avis.

Drivkreftene bak samanslåingane 
er fleire og overlappande, lat meg 
enkelt sortere dei viktigaste slik: 
1. Omsynet til konkurransesituasjo-
nen. Institusjonane vil verte større og sterkare 
for å trekkje til seg studentar og gode tilsette. 
2. Utøvd politikk. Regjeringa oppmodar til sam-
arbeid, jamfør den nemnde SAK-politikken 
med tilhøyrande (små) økonomiske gulrøter. 
3. Regionale interesser. 
Politikk, nærings- og 
samfunnsliv i området 
ynskjer seg slagkraf-
tige forskings- og ut-
danningsinstitusjonar. 
Opp med innlandet! 
Nei, kom heller til oss 
rundt Oslofjorden!

Tilbakeslaga for 
konstellasjonane i innlandet og rundt Oslo-
fjorden har klåre fellestrekk: Det er vanskeleg å 
finne ei fordeling av avdelingar og utdanningar 
som alle høgskulane kan seie seg nøgde med. 

Dersom ein meiner at eigen institusjon – iall-
fall samanlikna med partnarane – kjem svekte 
ut av ei samanslåing, vil ein heller late vere. 
«De vil, men får det ikke til». Denne tittelen 
i Gudbrandsdølen Dagningen oppsummerte 
situasjonen for dei samarbeidssonderande høg-
skulane i innlandet. Planen for ein samanslått 
høgskule med univer-
sitetsambisjonar gjekk 
ikkje gjennom i høg-
skulestyra i Gjøvik og 
på Lillehammer. Ved 
Høgskulen i Gjøvik var 
styrevedtaket endåtil 
samrøystes. Skissa frå 
«Universitetsprosjek-
tet» er presentert som 
eit kompromissframlegg, der ein ville blid-
gjere Hedmark meir enn før. Kva hjelper det 
når naboane vert ublide? Gjøvik og Lilleham-
mer meiner det er i overkant at det er planlagt 
helsefakultet på Elverum i tillegg til på Gjøvik. 

Dei tre høgskulane er òg usamde om 
plasseringa av administrasjonen.

Korleis berge stumpane av mange 
millionar i innsats frå kommunar, 
fylkeskommunar og næringsliv? I 
mars dukka Ap-politikarar i Opp-
land opp med eit nytt framlegg til 
løysing – den såkalla California-
modellen. Modellen går ut på å ha 
ei felles overbygning, men late dei tre 
høgskulane halde fram som relativt 
sjølvstendige. Dette framlegget fekk 
støtte av rektor Bente Ohnstad ved 

Høgskulen i Lillehammer, men vart kontant 
avvist av Aasland, som sa at modellen bryt med 
universitets- og høgskulelova. Staten forheld 
seg til styra ved kvar høgskule, ikkje til eit sams 
styre. Slå dykk heilt saman, eller lat det vere!

Blant dei tre univer-
sitetsaspirerande høg-
skulane rundt Oslofjor-
den, var det Høgskulen 
i Østfold som braut ut 
av samarbeidet. Høy-
ringsinstansane i Øst-
fold var så samstemt 
negative at det ikkje 
var anna råd enn å av-

bryte. Rektor Elin Nesje Vestli ved Høgskulen 
i Østfold trekte seg då resultatet var klart. Ho 
gjekk til val på å arbeide for fusjon og har lagt 
ned mykje prestisje i saka. Det var lite støtte å 

få, både frå eigne tilsette, frå fagrørsla, studen-
tar, dei aktuelle kommunane og Østfold fylke. 
Hovudargumentet som går att er faren for at 
ressurskrevjande doktorgradsutdanningar vest 
for fjorden ville utarme fagmiljøa på austsida. 
Alle dei fire som krevst for å søkje om univer-
sitetsstatus er nemleg plassert ved høgskulane 

i Buskerud og Vestfold. 
Marit Eriksen, hovud-
tillitsvald i Forskerfor-
bundet ved Høgskulen 
i Østfold, grunngjev 
fusjonshavariet med 
ulike interesser: 
– Vi i Østfold har ikke 
hatt de universitetsam-
bisjonene som høysko-

lene i Buskerud og Vestfold har. Prosjektet har 
vært preget av at universitetsambisjonene skal 
styre ressursbruken, og Buskerud og Vestfold 
har satt i gang doktorgradsprosjekter som er 
veldig ressurskrevende.

Dermed vert det ein stor avstand til den nøk-
terne kvardagen, skildra slik i høyringssvaret frå 
avdeling for lærarutdanning ved Høgskulen i 
Østfold: «Vårt samfunnsoppdrag i regionen er 
først og fremst å utdanne lærere, ingeniører og 
sykepleiere, som det vil være stor etterspørsel 
etter i årene framover. De som ønsker kompe-
tanse utover bachelor- og masternivå, kan få 
det ved de store universitetene/høgskolene.» I 
og med at fusjonskrafta tek til å likne ei tyng-
dekraft, bør styresmaktene spørje seg og svare 
på: Er små, sjølvstendige einingar framleis mo-
gelege og ynskelege?

Mistar eigen statsråd
Rett før Forskerforum gjekk i trykken vart det 
kjent at posten som statsråd for forsking og 
høgare utdanning vert fjerna frå Stoltenberg-
regjeringa. Tora Aasland sluttar, og Kristin 
Halvorsen vert att som den einaste ministeren 
i Kunnskapsdepartementet. Dermed er vi til-
bake til situasjonen frå den fyrste raud-grøne 
regjeringa i 2005 då kunnskapsminister Øystein 
Djupedal hadde ansvar for alt frå barnehagar 
til forsking. I 2007 vart ansvaret i departemen-
tet delt på to statsrådar, og Aasland kom inn. 
Den gongen vart dette presentert som ei større 
satsing på forsking og høgare utdanning. Ei 
rimeleg slutning skulle då vere at vi no får ei 
redusert satsing på desse områda. Det er opp 
til regjeringa å motbevise dette.

Opp med innlandet! Nei, kom 
heller til oss rundt Oslofjorden!

Er små, sjølvstendige einingar 
framleis mogelege og ynskelege?

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

Bidrag som trykkes honoreres med kr. 2000,–. Innlegg må være maksimum 2000 tegn. De blir ikke honorert.
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I Forskerforum 1/12 hevder Gunnar 
Sivertsen at instituttsektoren blir 
avskaffet gradvis uten at noen har 
bestemt det. Ved å begrunne Ar-
beidsforskningsinstituttets ønske 
om sammenslåing med Høgsko-
len i Oslo og Akershus med tøffere 
konkurransevilkår for instituttene 
gir AFI-lederen Arild Steen (i et in-
tervju i samme nummer) indirekte 
støtte til påstanden.

Forskningssektoren må utvikle 
seg i tråd med det samfunnet 
den er en del av. Ikke minst in-
ternasjonal konkurranse om fors-
kningsmidler trekker i retning av 
store enheter som kan mønstre 
sterke fagmiljøer og evner å ta de 
utgifter og den risiko som store og 
ressurskrevende prosjektsøknader 
innebærer.

Vi etterlyser imidlertid en pol-
itisk diskusjon om mål og virke-
midler i instituttpolitikken. Våre 
forskningspolitiske myndigheter 
legger stor vekt på at forsknings-
instituttene selv skal bestemme 
i hvilken retning de vil bevege seg. Dette står 
i motsetning til for eksempel Danmark, der 
myndighetene aktivt har lagt instituttene inn 
under universitetene.

Hvor realistisk er denne frivilligheten? Etter 
vår vurdering har Sivertsen rett. Instituttsektor-
en slik vi kjenner den, står overfor store utford-
ringer som i siste instans kan føre til at mange 
institutter forsvinner. Men dette vil i så fall skje 
som følge av en lang rekke enkeltbeslutninger, 
ikke fordi noen (i hvert fall ikke eksplisitt) har 

bestemt at undergang skal bli resul-
tatet. Vi skal begrunne vår påstand 
med et par eksempler fra forsknings-
politiske grep i den senere tid.

I 2009 ble basisfinansierings-
systemet for forskningsinstituttene 
lagt om. Det nye systemet gir økt 
uttelling for oppdragsinntekter. 
Begrunnelsen er å honorere såkalt 
relevans: Instituttene skal dekke 
forsknings- og utredningsbehov til 
oppdragsgivere som ikke kanaliserer 
sine midler gjennom Forskningsrå-
dets programmer. Jo større andel av 
porteføljen som er ervervet på denne 
måten, jo mer vokser basisbevilgnin-
gen. Blandingen av kortsiktige opp-
drag og mer langsiktige, akademisk 
orienterte prosjekter som tradisjo-
nelt har kjennetegnet viktige deler 
av instituttsektoren, og som gjør det 
ennå i dag, blir dermed borte.

Omleggingen av systemet for 
fastsetting av timepriser for prosjek-
ter i Norges Forskningsråd trekker i 
samme retning. Systemet er fortsatt 
under implementering, og institut-

tene har enda ikke fått fastsatt sin timepris. 
Men de samfunnsvitenskapelige instituttene 
har vært i to møter med Norges Forskningsråd 
for å bli orientert om ordningen. Begge ganger 
ble det fremholdt at instituttene bør operere 
med to sett timepriser: ett sett for prosjekter 
innenfor Norges Forskningsråd og ett sett (med 
høyere priser) for andre oppdragsgivere. Siden 
forskningsinstituttene – i motsetning til stat-
lige institusjoner – er avhengige av å generere 
et visst overskudd, vil også dette stimulere til å 
gå i retning av korte, instrumentelle og (i beste 
fall) godt betalte oppdrag på bekostning av mer 
langsiktige, akademisk orienterte prosjekter.

Mens universiteter og høyskoler tidligere 
finansierte det alt vesentlige av sin forskning 
gjennom basisbevilgningen, oppfordres de i 
økende grad til å skaffe ekstern finansiering. 
Dette har ført til økt konkurranse om midler 
fra Norges forskningsråd.

Av Forskningsrådets orientering om om-
leggingen av systemet for timepriser på sin 
hjemmeside fremgår det at U&H-sektoren som 
hovedregel skal budsjettere med timesatser til-
svarende postdoktorstipend. Denne satsen vil 
ikke dekke U&H-sektorens egne utgifter med 
slike prosjekter, som dermed må delfinansieres 

Eivind Smith,
styreleder Institutt 

for samfunns-
forskning

Ann-Helén Bay,
direktør Institutt for 
samfunnsforskning

«Et mulig svar på dagens rammebetingelser er 
økt oppdragsorientering.»

Må instituttene samarbeide med u&H-sektoren eller bli konsulentselskaper for å overleve?                    
kronikkforfatterne etterlyser politisk diskusjon om instituttpolitikken.

Institutter mot 
undergangen?

krONIkk
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av de statlige bevilgningene disse institusjonene 
i alle fall blir tilført. Samtidig vil den ikke på 
noen måte tilsvare instituttsektorens kostnader. 
Resultatet vil måtte bli at U&H-sektoren fortsatt 
får et betydelig konkurransefortrinn på institut-
tenes bekostning. 

Et mulig svar på dagens rammebetingelser 
er økt oppdragsorientering. Selv forsknings-
institutter som frem til i dag har kunnet opp-
rettholde en sterk akademisk orientering, vil 
dermed nærme seg en portefølje som vi hittil 
har forbundet med konsulentbransjen. Suksess 
vil i økende grad avhenge av evne til å forholde 
seg til ulike oppdragsgiveres særskilte og ofte 
mer konkrete eller kortsiktige problemer enn 
forskning til vanlig bør beskjeftige seg med.

Dette handlingsalternativet er imidlertid 
ikke uten risiko. Hvis forskningsinstituttene 
etter hvert blir til forveksling lik konsulent-
bransjen, vil det være vanskelig å legitimere 
særbehandling i form av grunnbevilgning, en 
ordning som jo nettopp skulle gjøre det mulig 
å opprettholde en forskningsrettet profil og til-
strekkelig uavhengighet fra oppdragsgiverne.

Et annet mulig svar er at instituttene inngår 
i allianser med institusjoner i U&H-sektoren. 
Flere selvstendige institutter har allerede søkt 
inn i randsonen til et universitet eller en høy-
skole. Slike konstruksjoner kan bidra til lavere 
utgifter til infrastruktur og administrasjon. 
På sitt beste – og viktigere – vil de kunne føre 
til faglig samarbeid og synergi mellom de til-
knyttede forskningsmiljøene. Usikkerheten 
er særlig knyttet til dagens insentiver overfor 
U&H-sektoren i retning av økt vekt på ekstern 
finansiering: Slik kritikk som har vært fremført 
i Forskerforum mot blant andre Universitetet 
i Bergen for bruk av midlertidig tilsatte som 

utfører forskning på eksterne midler, kan møtes 
med at universiteter og høyskoler øker antallet 
fast ansatte forskere som lønnes ved hjelp av ek-
sternt finansierte prosjekter. På denne måten vil 
et randsoneinstitutt kunne få økt konkurranse 
også fra sin egen vertsinstitusjon.

Et tredje svar er å gjøre som AFI og NOVA: 
Å forsøke å bli en del av en høyskole eller et 
universitet. Men hvis myndighetene ønsker en 
slik utvikling, må de nok forlate sitt ideal om 
frivillighet og fravær av eksplisitt politikk. De 
vil samtidig måtte akseptere at den livgivende 
konkurransen mellom ulike forskningsmiljøer 
og tenkemåter som dagens system legger til 
rette for, vil bli redusert.

Til dette kommer at det er vanskelig å tenke 
seg mange universiteter og høyskoler som ser 
seg tjent med å ta opp i seg eksisterende fors-
kningsinstitutter, og at den integreringen som 
eventuelt skal skje, foreløpig later til å være 
nokså uavklart. I tillegg er det viktig å være klar 
over at både AFI og NOVA er statlig eide insti-
tutter som i et rent juridisk perspektiv nokså 
friksjonsfritt kan innfusjoneres i statlige univer-
siteter og høyskoler hvis staten vil. Fusjon mel-
lom en statlig institusjon og private institutter 
organisert som stiftelser (slik som Institutt for 

samfunnsforskning) eller i annen form, reiser 
helt andre utfordringer.

Vi nevner avslutningsvis at dagens konkur-
ransevridning til fordel for U&H-sektoren (og 
for institutter med statlig eierskap) også gjør 
seg gjeldende i andre relasjoner.

Mange private forskningsinstitutter har al-
lerede blitt ilagt inntektsskatt med den begrun-
nelse at de konkurrerer på et marked. Institut-
tene er så vidt heterogene at dette kan tenkes 
å være riktig for noen av dem. Men dersom 
vedtakene om skattlegging av institutter med 
sterk akademisk orientert virksomhet og iden-
titet blir opprettholdt, vil det bidra ytterligere til 
å gjøre fremtiden usikker og kanskje umulig i 
en situasjon der våre statlige konkurrenter ikke 
møtes med tilsvarende krav. 

Heller ikke det faktum at også pensjons-
regimet er vesentlig mer kostbart og mindre 
forutberegnelig for private institutter enn for 
U&H og statlige institutter, er egnet til å stimu-
lere optimismen.

«Et annet mulig svar er at instituttene inngår i 
allianser med institusjoner i u&H-sektoren.»
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Sanning og forvirring 

Raino Malnes
Kunsten å begrunne
Gyldendal Akademisk, 2012
110 sider
Rettl. pris: kr 248

Kva skal til for at 
det me trur, er 
sant? Kva har du 
grunn til å tru at 
er verkeleg? Slik 
spør Raino Malnes, 
professor i statsvit-
skap ved Univer-

sitetet i Oslo, i si nye bok. Han tek 
opp epistemologiske spørsmål med 
supermange svar, og det heile er ein 
invitasjon til forvirring.

Boka har fire kapittel som disku-
terer fenomena «Tro», «Sannhet», 
«Virkeligheten» og «Vitenskap», 
og to som diskuterer metodane 
«Begrunnelse» og «Beskrivelse». 
Eit viktig spørsmål er om me kan 
kontrollera det me trur, og pensa 
tanken inn på eit spor som fører 
til sanning. Ei rekkje teoriar om 
sanning vert diskuterte, blant anna 
korrespondanseteorien, som seier 
at sanning finst når det er samsvar 
mellom utsegn og fenomen.

Det er ikkje slik at kapitla slut-
tar med konklusjonar som vert 
bygde på i fortsetjinga; tvert imot 
vert stadig fleire teoriar og dilemma 
lanserte utover i boka. Og Malnes 
sjølv har ikkje ein tydeleg posisjon 
i terrenget. 

Malnes resonnerer i ein kon-
tant aforistisk stil som minner om 
Wittgenstein og andre analytiske 
filosofar. Alle hans betraktningar 
har godt filosofisk belegg, og dei 
beste poenga kjem ofte i sitats 
form. «Det er fordi hun har det 
vanskelig at jeg bør hjelpe henne, 
ikke fordi jeg tror hun har det van-
skelig», seier Jonathan Dancy, og 
det er både godt sagt og godt sitert.

Malnes diskuterer problemet 
med «virkelighetens evne til å 
overgå fatteevnen». Lat oss seia at 
ein mann har blitt levande gravlagd 
i hagen min i løpet av natta, utan 
at eg veit det, eller vil kunna få vita 
det. Er det då gale av meg å dra på 
ferie i fjorten dagar? Slike spørs-
mål er konstruerte som dilemma 
utan klare valmuligheiter, og er eit 
godt argumentasjonsverktøy som 
Malnes brukar gjennom heile boka.

Men Malnes vil ha med mest 
mogeleg, og på dei korte 107 si-
dene kjem det stadig nye store 

Råka av røyndom
Myndig og førebels kritikk. 

Blir ein klokare av å lese bøker? Nei, 
svarar slike som Olof Lagercrantz 
og Olav H. Hauge: Det vesle som 
er verd å vite, har hjarta alltid visst.

Erik Bjerck Hagen sitt svar synes 
å vere ja, om enn eit varsamt og slett 
ikkje vilkårslaust ja. Skal lesnad 
gje oss auka estetisk og moralsk 
dømmekraft, krev dette ei bestemt 
innstilling til teksten som også lit-
teraturforskinga bør innta, ei innstil-
ling til teksten som eit menneske-
leg uttrykk som vi tar stilling til og 
samtalar med og om i fellesskap. Ei 
innstilling som let litteraturen endre 
oss, kunnskapen vår, verdiane våre. 
Ei innstilling som Bjerck Hagen, 
nesten nølande – fordi dette ordet, 
som så mange andre ord, er blitt 
tilkladda av kjensler? – men likevel 
tydeleg, omtalar som humanistisk 
litteraturforsking.

Bokas emne er ikkje litteratur-
teori, men norsk litteraturforsking 
og -kritikk – og den fruktbare spen-
ninga mellom dei. Bjerck Hagen tar 
litteraturteorien ut av førelesings-
salen, går ned frå Høyden og ut på 
torget. (Digresjon, går du i littera-
turhylla på Harvard COOP finn du 
hyllemeter under rubrikken litte-
raturteori – og éin forfattar under 
litteraturkritikk: Harold Bloom). 
Produktet er ei bok for alle litterært 
og historisk interesserte. Bjerck 
Hagen skriv med den gode kritika-
rens særmerke: open for teksten, 
med myndig og klar grunngjeving, 
samstundes som tonen medvitande 
tilkjennegjev at kritikken er førebels, 
eit korrektiv som kan korrigerast, 
og at det meste er skrift i sand, men 
det står skrive no, ei stund, som ein 
fotnote i den lange samtalen om kva 
god litteratur er.

Framstillinga er sentrert kring 
to hovudtradisjonar og opposi-
sjonar. Ho startar med den sen-
trale figuren i den historisk-prag-
matistiske skulen, Franscis Bull. 
I denne tradisjonen, som Bjerck 
Hagen plasserer seg sjølv i, er ikkje 
litteraturen berre interessant som 
eineståande verk, det er også av 
interesse å analysere verket utifrå 
forfattarens biografi og den histo-
riske samanhengen han inngår i 
og skriv, og dei sosiale og politiske 

verknadene verket har. Litteratur-
teoretisk sett er denne plasseringa 
av Bull omstridd, han har vore 
utdefinert som einsidig orientert 
mot historisk-biografiske spørs-
mål, med litterære analyser som 
biprodukt. Er du lite interessert i 
om rehabiliteringa av Bull er vel-

grunna, vil du likevel finne litterær 
verdi i døma og anekdotane som 
understøttar argumentet.

Den andre hovudretninga, den 
estetisk-essensialistiske, personi-
fisert av slike som Peder Rokseth 
og Asbjørn Aarnes, held fast det lit-
terære verket som noko autonomt 
som må analyserast utskilt frå den 
historiske og biografiske samanhen-
gen det inngår i: Det det handlar om, 
er kva kunstlitteratur essensielt er, 
kva som gjer at det løftar oss opp i 
ein inderlegare røyndom.

Bjerck Hagen følgjer desse to 
tradisjonane fram til 2011, først 
gjennom femtitalsmodernismen 
(Erling Christie og Paal Brekke), 
prega av grunnpremissa i den 
estetisk-essensialistiske tradi-
sjonen og T.S. Eliots søken etter 
«den følte tanke» i ei høgkulturell, 
sjølvhøgtideleg ramme. Deretter 
gjennom den sjølvironiske, anti-
autoritære modernismen til Profil-
krinsen seint 60-tal, representert 

ved Volds pragmatisme, Øklands 
humanisme og Heggelunds his-
torisme. Analysen av troikaen er 
begeistra, innlevd og skarp.

Kapittelet «Moderne Litteratur-
teori 1975–2011» har rett og slett 
undertittelen «Atle Kittang». I 
sentrum av analysen står Kittangs 
analyse av Hamsun, «den ustabile 
ironien» sin meister, ein forfattar 
som opphevar alle ideologiske po-
sisjonar og er umogleg å få fatt på. 
Og i sentrum av denne analysen, 
Hamsuns Mysterier og forføraren 
Nagel. Analysen illustrer Kittangs 
auge for litteraturens urovekkande 
karakter, men for Bjerck Hagen 
er Kittang ein einøygd autono-
miestetikar, ute av stand til å lese 
Nagel som ein realistisk figur som 
gjer val ein kan og bør ta stilling 
til. Kritikken er interessant, men 
ikkje overtydande – i det minste 
for ein meldar som har avgrensa 
(og begeistra!) innsikt i Kittangs 
forfattarskap. Kjernespørsmål: Er 
Kittang pluralist eller absoluttist 
på vegner av sitt eige forskingspro-
gram? Og kva med Bjerck Hagen?

Hamsun og Nagel får selskap 
av to andre store forførarar i norsk 
litteratur, (den tidlege og aller sei-
naste) Solstad og (den kjempande) 
Knausgård, og innviklinga deira 
av fiksjon og røyndom, skrivande 
og skrive subjekt, mistilliten deira 
til det litterære språket og leitinga 
etter utgangar dei ikkje evnar finne 
i – med mine ord – det sjølvfikserte 
og sjølvreflekterande mannlege sub-
jektet. Vi møter dei to i kapitlet om 
avantgardismen, som også rommar 
postmodernisme og dekonstruk-
sjon. Analysen antyder at avant-
gardismen beveger seg mot huma-
nismens yttergrenser. Her kunne 
ein legge til: Hamsun, Solstad og 
Knausgård har det biografiske fel-
lestrekket at dei har overskride desse 
grensene. Eg vonar Bjerck Hagen i 
neste bok meir systematisk følgjer 
denne humanistiske tråden: tilhøvet 
mellom estetisk, moralsk og politisk 
dømmekraft i spenningsfeltet mel-
lom litteratur, litteraturforsking og 
levd liv.

Av Oddgeir Osland

BØkEr

Erik Bjerck Hagen
Kampen om litteraturen. 

Hovedlinjer i norsk litteratur-
forskning og -kritikk 1920–2011

Universitetsforlaget, 2012
288 sider

Rettl. pris: kr 349
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Nye bøker av forskere
Marit Bøe og 
Marianne Thoresen
Å skape og studere endring. 
Aksjonsforskning i barnehagen
Universitetsforlaget, 2012
112 sider
Veil. pris: kr 249

Gjennom aksjonsforskning kan 
barnehageansatte delta aktivt i en-
dringsarbeid, kompetanseheving 
og faglig utvikling. Forskning og 
utvikling kan sees som to sider av 
samme sak, og forfatterne mener 
at slik forskning ikke bare kan ut-
føres av utenforstående. Begge er 
høgskolelektorer i pedagogikk – 
Bøe ved Høgskolen i Telemark og 
Thoresen ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus.

Marit Skivenes og 
Sissel Trygstad
Åpenhet, ytring og varsling
Gyldendal Akademisk, 2012
176 sider
Veil. pris: kr 298

Boka dreier seg om ytringsfrihet, 
åpenhet og varsling i norske kom-
muner. Disse tre områdene har 
et sterkt rettslig og moralsk vern 
i det norske samfunn, men er i 
praksis omtvistet og kan gi opphav 
til konflikter. Boka er et resultat av 
en undersøkelse av hvordan ulike 
kommuner forholder seg til krav 
om innsyn, frimodige ytringer og 
varsling. Skivenes er seniorforsker 
ved Høgskolen i Bergen, mens 
Trygstad er forsker ved Fafo.

Kåre Kverndokken
101 måter å lese leseleksa på – om 
lesing, lesebestillinger og tekstvalg 
Fagbokforlaget, 2012
305 sider
Veil. pris: kr 399

Leselyst er et viktig stikkord for 
forfatterens tanker om god lese-
undervisning. Boka presenterer 
en variert lesemetodikk i form av 
101 forskjellige lesemåter, som er 
utformet som praktiske opplegg. 
Boka er et forsøk på å bygge bro 
mellom forskningen som ligger 
til grunn for metodikken, og klas-
serommets praksis. Kverndokken 
er førstelektor i norsk ved Høg-
skolen i Vestfold.

Petter Gottschalk
Hvitsnippkriminalitet og 
samfunnsansvar
Unipub, 2012
426 sider
Veil. pris: kr 498

Samfunnsansvar brukes ofte som 
et verktøy for å bygge en bedrifts 
omdømme. Forfatteren spør om 
hva som skjer når næringslivsle-
dere misbruker stillingene sine 
til egen eller bedriftens vinning. 
Han drøfter vekselvirkninger 
mellom samfunn og bedrifter, 
og gir eksempler på domfelte 
hvitsnippkriminelle i Norge de 
siste årene. Gottschalk er profes-
sor ved ved Handelshøyskolen BI.

tema og nye metodar. I byrjinga 
brukar han tankeeksempel i beste 
analytiske tradisjon, men mot slut-
ten er diktaren Yeats ein viktig pre-
missleverandør, og det verkar litt 
umotivert å skifta frå det eine til 
det andre. Vil han sikra seg at me 
oppfattar han som ein godt orien-
tert intellektuell? Til slutt har eg 
lest så mange anekdotar og dikt 
og digresjonar og injeksjonar og 
abduksjonar at eg er heilt forvirra.

Innimellom dukkar det opp ei 
kursivert stemme som proteste-
rer. «– Stopp en hal!», «– Du for-
vrenger konsensusteorien». Dette 
grepet vert ikkje brukt på ein gjen-
nomført måte, og er dessutan litt 
overspent. Malnes forstyrrar sitt 
eige tema med skrivestilen han 
har valt. Ein diskusjon av sanning 
og gode grunnar hadde tent på eit 
meir stringent og klart språk. Men 
Malnes må få kreditt for å ta på 
seg ein så vanskeleg jobb. Kanskje 
sanninga om sanning er at den er 
udefinerbar, og då er skrivestilen til 
Malnes så god som nokon. 

I sum framstår Malnes meir 
som ein formidlar enn ein tenkar. 
Etablerte innsikter vert serverte i 
tappinga til Malnes, bortsett frå at 
temaet ikkje er så veldefinert eller 
pedagogisk som i eksplisitte lære-
bøker. Boka kunne like gjerne heitt 
«Hva er sannhet» og vore utgitt i 
serien til Universitetsforlaget.

Av Lars Nyre

Ledige åremålsstillinger fra 1. august 2012:

• Prorektor for utdanning og forskning (nestleder)
• Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning
• Instituttleder ved Institutt for IKT

Søknadsfrist 20. april 2012.

Fullstendig utlysning på www.nav.no og 
på høgskolens hjemmeside www.hinesna.no
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DEBatt

NY ARBEIDSTVISTLOV: : I nær 
100 år har arbeidstvistloven vært 
en vesentlig del av norsk arbeids-
livslovgivning. Vår første arbeids-
tvistlov så dagens lys allerede i 1915. 
Vedtaket om en ny og revidert ar-
beidstvistlov som ble gjort den 12. 
januar, avløste arbeidstvistloven 
av 1927 med en mer modernisert 
utgave.

Ja, modernisert! Den nye loven 
er nemlig en videreføring av loven 
fra 1927, men i en enklere og bedre 
tilrettelagt form. Den gamle loven 
bar preg av at den snart var 100 
år. Gjennom de siste årene har 
dessuten arbeidslivet endret seg, 
og det er kommet til mange nye 
organisasjoner. Nye og uerfarne 
brukere syntes det var vanskelig 
å finne fram i den gamle arbeids-
tvistloven, og det var mange spørs-
mål den ikke ga direkte svar på. 
Den nye loven har blitt utarbeidet 
i tett samarbeid med en referanse-
gruppe der hovedorganisasjonene, 
Arbeidsrettens leder og Riksme-
klingsmannen har deltatt i arbeidet 
og også andre gode krefter, både 
dommere og professorer, har bi-
dratt med gode innspill. Dette gjør 
meg trygg på at vi nå har gjort et 
godt vedtak.

Arbeidstvistloven er viktig for 
partene i arbeidslivet og for norsk 
arbeidsliv. Jeg tør mene at loven 
er mye av grunnlaget for et vel ut-
viklet samarbeid mellom partene 
i norsk arbeidsliv – nettopp fordi 
den gir regler for tariffavtalenes 
form, innhold og rettsvern, og 
fordi den gir regler for løsningen 
av interessekonflikter mellom par-
tene. At arbeidslivets parter er jevn-
byrdige og har frihet til å regulere 
lønns- og arbeidsvilkår gjennom 
forhandlinger og tariffavtaler, er 
viktig for Arbeiderpartiet. Dette 
er da også lovens utgangspunkt. 
Loven forutsetter at arbeidskamp, 
altså streik og lockout, er rettmes-

sige kampmidler i konflikter, men 
selvsagt etter nærmere angitte re-
gler om framgangsmåte, frister 
og mekling. Samtidig er lovens 
hensikt å bidra til arbeidsfred i ta-
riffperiodene ved at tvister søkes 
løst uten bruk av kampmidler. Jeg 
er derfor glad for at et nærmest 
samlet Storting står bak loven – 
nærmest fordi Fremskrittspartiet 
også i denne sammenheng stiller 
seg utenfor det gode selskap.

I internasjonal sammenheng 
er det systemet vi har utviklet i de 
nordiske landene, ganske enestå-
ende. I andre land, som ikke har 
tilsvarende lovgivning, er forhol-
dene mellom arbeidslivets parter 
langt mer anstrengt. Nå påstår jeg 
ikke at det ene og alene skyldes ar-
beidstvistlovgivningen, men den 
har utvilsomt bidratt.

Moderniseringen av arbeids-
tvistloven innebærer også at loven 
blir teknologi- og kjønnsnøytral. 
Det mest synlige uttrykk for denne 
oppdateringen er kanskje at riks-
meklingsmannen, som vitterlig er 
en kvinne, heretter blir riksmekler! 
Kanskje ikke det viktigste enkelt-
bidraget i likestillingshistorien, 
men like fullt et av flere viktige 
små bidrag.

Til slutt har jeg et behov for å 
understreke arbeidsrettens his-
toriske forankring som voldgifts-
domstol for partene i arbeidslivet 
og at Arbeidsretten beholdes som 
særdomstol under Arbeidsdepar-
tementet. Det er helt i tråd med 
partenes ønsker, og det betyr at Ar-
beidsretten ikke legges inn under 
domstolsadministrasjonen. Derfor 
er det viktig å bidra til styrking av 
et relativt lite norsk arbeidsretts-
lig fagmiljø gjennom økt kapasi-
tet i Arbeidsretten og gjennom 
Arbeidsrettens samarbeid med 
Borgarting lagmannsrett og øvrige 
domstoler. Arbeidsretten kan på 
det vis dra nytte av annen dommer-

kompetanse og omvendt. Viktig er 
det også å støtte opp om og utvikle 
det arbeidsrettslige fagmiljøet ved 
Universitetet i Oslo.

For Arbeiderpartiet har det hele 
tiden vært et viktig premiss at den 
nye loven skal bli mer oversiktlig, 
lettfattelig og enklere å finne fram 
i. Jeg mener at vi har fått dette til 
uten å svekke avtalefriheten og par-
tenes handlingsrom. Jeg regner 
derfor med at den nye loven blir 
like slitesterk som den gamle har 
vært og vil fortsette å være en viktig 
bærebjelke i det norske arbeidslivet 
i mange år fremover.

Steinar Gullvåg, 
stortingsrepresentant (Ap)

Det akademiske 
ansvar

DR.pHILOS.-GRADEN: I artikkelen 
«Dr.philos.: – Et demokrarisk alter-
nativ» i Forskerforum nr. 3/2012 
blir verdien av den ‘gammeldagse’ 
doktorgraden understreket. Den 
er «en god ordning for dem som 
kvalifiserer seg til en doktorgrad 
på egen hånd, uten å ha krav på 
noe som helst av formell veiled-
ning, økonomisk støtte eller annen 
bistand underveis». Ære være dem 
som til tross for alle praktiske og 
faglige barrierer klarer å gjen-
nomføre avhandlingsarbeidet og 
komme i havn med dr.philos.-
graden. Forskeforum kan fortelle 
om flere som er kommet gjennom 

En bærebjelke i arbeidslivet

Sonett om akademisk skriving

På veien frem til kunnskap gikk hun vill
All tro på idealer raskt forsvant
Å skrive akademisk er et spill

Verdi blir målt imot en tellekant

Hun lærte seg strategisk rette knep
Og sukket: «takk og lov, jeg er satt fri!»
Artikkelen var det få som helt begrep 

Men jammen gikk den gjennom referee!

Omsider antatt, nå var hun i flyt
En dør mot visdom åpnet seg på gløtt

Jo færre lesere, jo mere skryt
Slik steg hun opp, slik ble en 

forsker født

Om kvelden når hun endelig gikk til ro
Så bad hun stille Gud om nivå to

T.O.
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nåløyet hjulpet av en energi og ut-
holdenhet som langt overgår det 
som kreves ved et normalt, veiledet 
ph.d.-arbeid.

Likevel, formuleringen «uten å 
ha krav på osv.» avslører en alvor-
lig svikt ved universitetssystemet. 
Er denne manglende interessen 
for de begavede outsiderne et ut-
slag av rent standshovmod, eller 
skyldes den – hva som gjør den 
lettere å unnskylde – presset fra 
alle de oppgaver som de univer-
sitetsansatte har å hanskes med i 
dag? Men burde det ikke være en 
selvfølge at en ansatt holder øye 
med det som går for seg også uten-
for institusjonen og stadig skanner 
det for å fange opp lovende forsker-
rekrutter?

Det foregår mye viktig i skjæ-
ringspunktet mellom det teoretisk 
orienterte akademia og det mer 
praktisk rettede arbeidet uten-
for elfenbenstårnene. Det ligger 
store muligheter for innovasjon 
i dette forskningslandskapet, og 
det burde være en plikt å fange 
opp, støtte og veilede de som fra 
disse ytre miljøene ønsker å for-
følge vitenskapelige mål. Selv har 
jeg vært veileder og pådriver for 
fire doktorgradsarbeider produsert 
utenfor universitetsmiljøene, og er 
i gang med det femte. Min fagkrets 
er kunsthistorie, der det tradisjo-
nelt er nær kontakt mellom uni-
versitetsinstituttene og fagfolkene 
ved museene og de antikvariske 
institusjonene. Kanskje en i andre 
fag bør bygge opp et liknende nett-
verkssamarbeid for å sikre at gode 
forskeremner blir fanget opp og 
gitt den støtten de har krav på?

Per Jonas Nordhagen, 
professor emeritus, 

Universitetet i Bergen

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol 
Haugen, Norunn askeland, Gunnar Sivertsen og 
ragnhild Hutchison.

GJESTESKRIBENTEN

Museumsårbøkene 
Kvart år kjem det mange årbøker og tidsskrift til 
museet, frå museum vi byter med. Det er støtt 
moro å sjå kva andre skriv om, kanskje er det eit 
nytt perspektiv, kanskje ei kjelde vi ikkje har tenkt 
over sjølve – og dessutan held vi oss oppdaterte på 
kunnskapsproduksjonen til kollegaene våre. Dei 
siste åra har det kommi færre bøker. Museum er 
slegne i hop og har bytt namn. Noen vel å halde 
liv i alle årbøkene dei har hatt, mens andre samlar 
kreftene i nye institusjonar og 
publikasjonar. Stadig fleire år-
bøker er tematisk organiserte, 
slik at mange forfattarar skriv 
artiklar om same emne eller 
emnekrins. Det kan vera ei 
utstilling, eit personjubileum 
eller eit særskilt utviklingspro-
sjekt knytt til museumsdrifta 
som ligg bak emnevalet. 

I det for lengst sprengte bib-
lioteket vårt står museumsår-
bøkene i fine, lange seriar. 
Dei store, nasjonale musea 
som Norsk Folkemuseum og 
Nordiska Museet strekker seg 
over mange hyller, og både 
format og bokbunad er endra 
fleire gongar. Bøkene står 
der og vitnar om lange liner 
i musea dei kjem frå. Sam-
stundes vitnar dei om ei fag-
leg verksemd i museet dei står i. Eg ser korleis 
dei eldste banda i ein serie har biblioteknummer 
skrivne med penn og blekk. Bøkene er slitne, med 
lause blad og eseløre. Bø-
kene har vori viktige i ei 
konservatorgjerning før 
mi tid, anten det var for 
å finne presise omgrep 
til museumskatalogen, til 
vitskapleg basis for ei ut-
stilling eller for naudsynte 
sitat til ein ny publikasjon.

Innhaldet er også mangslunge. Noen museum 
blandar nære livsforteljingar med djupe analysar, 
mens andre dyrkar anten det eine eller det andre. 
Dei store musea har styrke til å fylle bøkene med 
tekstar av eige mannskap, og av og til gjestar ein 

universitetstilsett kollega innhaldslista. Dei små 
musea har nærleiken til lokalmiljøet og finn fram 
til den einskilde, kunnskapsrike som kanskje må 
få hjelp til å setja noe på prent. Eg søker stadig til 
årbokhyllene, og finn nytte i det lokale og nære så 
vel som det djuptpløyande.

Dei heilt lokale årbøkene er ofte gitt ut av his-
torielag eller i samarbeid mellom historielag og 
museum. Der har eg funni stort tilfang av heilt 

naudsynt kunnskap for mu-
seumsarbeidet. Kva kalla dei 
ulike skigardtypar i bygda, kor-
leis opplevde dei det da elektri-
siteten kom til gards, kven var 
den siste som låg i skinnfell? 
Som bakgrunnskunnskap for 
formidling og levandegje-
ring av husa i friluftsmuseet 
glimrar slike småstykkje som 
gull for ein konservator.

Andre gongar finn eg av-
skrifter av originaltekstar som 
elles er vanskeleg tilgjengeleg. 
Er eg heldig, har dei følgje av 
ein kvalifisert kommentar frå 
ein kjeldekritisk konservator 
og blir slik noe heilt anna enn 
å søke den same teksten opp 
i eit digitalt arkiv. Atter andre 
gongar får den nære, lokale er-
faringsbaserte skildringa nytt 

liv som kjelde i mine vitskaplege framstøyt. Det 
kan vera eit dialektord i bruk, ei tidfesting av eit 
fenomen, utsegner som indirekte seier noe om 

tida, staden og folka.
I andre hyller finn eg 

vitskaplege artiklar frå 
fagfellar som berre er 
historiske namn for meg, 
men eg ser at årbøkene 
har vori viktige kanalar 
for forskingsformidling i 
musea. Artiklane spren-

ger kanskje sjangergrensa mot avhandling, men 
dei breie empiriske framstillingane inneheld 
kunnskap eg treng, ikkje berre faghistorisk. Eg 
søker ofte til årbokhyllene i museumsbiblioteket.

Av Bjørn Sverre Hol Haugen
konservator NMF ved 

Hedmarksmuseet

«Slike småstykkje 
glimrar som gull for ein 

konservator.»
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I 
Kampanjen Hjernekraftverk

Forskerforbundets nye kampanje 
Hjernekraftverk ble lansert for de 
tillitsvalgte i Landsrådet 20. mars. 
Deretter var det regionale lanse-
ringsarrangementer for tillitsvalg-
te i Bergen, Oslo, Trondheim og 
Tromsø uka før påske. 

Kampanjen er en positiv påvir-
kningskampanje som vil utfordre 
politikerne og arbeidsgiverne til å bli 
med på et viktig arbeid for å bygge 
fremtidens hjernekraftverk. Mer in-
formasjon om kampanjen finner du 
på www.hjernekraftverk.no.

Kontaktperson i sekretariatet 
er kommunikasjonsleder i For-
skerforbundet, Arvid Ellingsen: 
mobiltelefon 95079056. E-post-
adresse for kampanjen er hjerne-
kraftverk@gmail.com. 

II 
Tariffoppgjørene 2012 

Lønnsforhandlingene i KS-området 
startet så vidt opp før påske, mens 
forhandlingene i staten starter 12. 
april og i Oslo kommune 13. april. 
Fristen for å komme til enighet er 
den samme for alle forhandlings-
områdene: mandag 30. april ved 
midnatt. Følg tariffoppgjøret på 
nettet: www.forskerforbundet.no/
tariff2012.

III 
Lønnsstatistikk per 31.12.2011  
Forskerforbundet har utgitt tre rap-
porter som presenterer lønnsstati-
stikk for medlemmer i hhv. stat-
lig, privat og kommunal sektor per 
31.12.2011. Statistikkene er basert på 
spørreundersøkelser blant medlem-
mene i januar 2012. Rapportene 
utgis i forbundets skriftserie, og 
kan lastes ned her: www.forsker-
forbundet.no/skriftserien.  

IV 
Unio: – Lønnsvekst opp        

på firetallet  
– Vi må ha et resultat opp på 4-tal-
let for at ansatte i offentlig sektor 
skal holde tritt med den forven-
tede lønnsveksten i privat sektor, 
sa Unio-leder Anders Folkestad på 
Unios inntektspolitiske konferanse 
7. mars.

– Et nulloppgjør, slik enkelte på 
arbeidsgiversiden har snakket om, 
er helt urealistisk. Konkurransen 
om arbeidskraft i deler av indus-
trien er stor. Det kan ikke være slik 
at moderasjon først og fremst skal 
gjelde offentlig sektor, der det er 
et ekstra stort behov for kvalifisert 
kompetanse, sier Folkestad.

V 
Unios inntektspolitiske    

uttalelse 2012  
Unio vil motsette seg at krisa i Eu-
ropa blir brukt som brekkstang for 
å svekke arbeidstakerrettighetene, 
øke bruken av innleie eller legge 
velferden ut på anbud. Unio vil også 
arbeide for at en rettferdig andel 
av verdiskapingen tilfaller utdan-
ningsgruppene, basert på utdan-
ning, kompetanse, ansvar, risiko 
og hvor alle nivå i lønnskjeden tas 
i bruk. 

Det slås fast i den inntektspoli-
tiske uttalelsen som ble vedtatt av 
Unios styre 13. mars. Det er denne 
uttalelsen som fastlegger hoved-
prioriteringene i tariffoppgjøret 
2012. Les hele uttalelsen på www.
unio.no. 

 

VI 
Foreløpig rapport fra  

Teknisk beregningsutvalg  
Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene (TBU) la 
i februar fram sin foreløpige rap-
port om grunnlaget for inntekts-
oppgjørene 2012. Industrien har 
hatt høyere lønnsvekst enn offentlig 
sektor i 2011. 

I moderasjonsåret 2011 fikk 
industrien en lønnsvekst på 4 1/2 
prosent, viser tallene fra TBU. Det 
er mer enn gjennomsnittet for 
ansatte i staten, helsevesenet og 
skoleverket. 

– Industrien snakker modera-
sjon, men lønnsveksten viser at det 
ikke gikk så verst i 2011, sier Unio-
leder Anders Folkestad.

VII 
Nytt stimuleringstiltak for 

instituttene  
I 2012 er det bevilget 26 millioner 
kroner til stimuleringstiltak for 
forskningsinstitutter i EUs 7. ram-
meprogram. Målet er å stimulere 
til økt deltakelse, samt å styrke 
samarbeidet mellom instituttene 
og næringslivet, med sikte på økt 
deltakelse fra bedriftene i ramme-
programmet. 

Instituttene gjør det godt innen-
for EU-forskningen, men det er et 
potensial for økt deltakelse. Fors-
kningsinstituttenes Fellesarena 
(FFA) har blant annet pekt på at 
EUs støtteandel på 75 prosent av 
prosjektkostnadene ikke har vært 
tilstrekkelig til å dekke institutte-
nes utgifter for deltakelse.

VIII 
Ny forskningsavtale sikrer 

uavhengighet 
Kunnskapsdepartementet har 
utarbeidet ny standardavtale for 
forsknings- og utredningsoppdrag. 

– Forskning er ikke til salgs. Det 
er viktig å sikre tillit til politiske og 
faglige avgjørelser. Vi legger derfor 
stor vekt på at det offentlige alltid 
skal vurdere å bruke denne avta-
len når en inngår avtaler om fors-
knings- og utredningsarbeid, sier 
forskningsminister Tora Aasland.

IX 
Er norsk kompetansepolitikk 

godt nok innrettet mot 
innovasjon?  

Norge trenger bedre og mer bevis-
ste koblinger mellom innovasjon og 
kompetansepolitikk. Det er en av ho-
vedkonklusjonene i en rapport NIFU 
har utarbeidet på oppdrag fra Abelia.

Ett hovedfunn i rapporten er at 
norsk bedriftsrettet kompetansepo-
litikk i liten grad er innrettet mot 
bedriftenes brede kompetanseut-
vikling. Den vesentlige delen av 
politikk og tiltak er innrettet enten 
mot grunnleggende ferdigheter 
eller mot forskning og utvikling.

X 
Nytt fra Hovedstyret 

Forskerforbundets Hovedstyre var 
samlet til styremøte 23. februar. 
Blant sakene som ble behandlet 
var Forskerforbundets krav til tariff-
oppgjørene 2012, innovasjonspoli-
tikk og innspill til den kommende 
stortingsmeldingen om forskning.

Hovedstyret drøftet også AFI-
rapporten om tidsbruk i universi-
tets- og høyskolesektoren, utkast til 
nytt arbeidsprogram for Forsker-
forbundet 2013–2015 og lønnspo-
litisk strategi. 

XI 
Medlemsrabatt hos advokat 

Forskerforbundet har samarbeids-
avtaler med advokatfirmaene Foss 
Brynildsen DA i Oslo og Codex 
Advokat Tromsø AS om rabatt på 
advokattjenester for våre medlem-
mer. Avtalene gjelder saksområder 
som ikke dekkes av Forskerforbun-
dets retningslinjer for juridisk bi-
stand. Avtalene gir medlemmer av 
Forskerforbundet inntil 1/2 time 
fri konsultasjon, og ca 30% rabatt 
på ordinær timepris for ytterligere 
juridisk bistand. Les mer her: www.
forskerforbundet.no/advokat.

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

kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer for tillits-
valgte i april 2012:
• 16.–17.04.12: Kurs i forhandlingsteknikk for erfarne tillitsvalgte.
• 20.04.12: Workshop (lønn) for tillitsvalgte i Spekter trad-området.
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerfor-
bundet.no/kurs. Her finner du også kursplanen for våren 2012. 

Har du sjekket dette før lønnsoppgjøret? 
Alle medlemmer skal ha fått en e-post fra Forskerforbundet med in-
formasjon om registrerte medlemsopplysninger. Opplysningene om 
medlemskapet ditt må være riktig registrert i vårt medlemsregister for 
at vi best mulig skal kunne ivareta dine interesser i lønnsoppgjøret 2012. 
Vi ber om at du oppdaterer opplysningene dersom noe ikke stem-
mer. Du oppdaterer opplysningene dine ved å logge deg inn med ditt 
medlemsnummer og passord på Min side: portal.forskerforbundet.no. 
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Hjernekraftverk
Forskerforbundet starter kampanjen Hjernekraftverk. I dag er Norge på 
femteplass i Norden når det gjelder satsing på forskning og utvikling. Slik 
kan det ikke fortsette. Samfunnsutviklingen krever mer ny viten. Forsker-

forbundets mål er å få frem bedre betydningen 
av det arbeid som våre 18 000 medlemmer 
gjør hver dag for å skape mer kunnskap, mer 
hjernekraft i Norge.

Vi må bli en vinnernasjon i forskning. Vi er 
i ferd med å tape forspranget vårt i forhold til 
mange andre land. Norges forskningsinnsats 
er langt mindre enn den vi finner i våre nabo-
land både målt som andel av BNP og målt som 
innsats per innbygger. Men forskning er den 
viktigste investeringen vi kan foreta – da skapes 
velferd, styrkes nyskapingen i næringslivet og 
formes en positiv samfunnsutvikling. Å styrke 
det norske hjernekraftverket er et prosjekt som 

først og fremst krever at politikere og ledende samfunnsaktører tar ansvar 
og viser handlekraft. 

Hjernekraft er konkurransekraft. Som land må vi erkjenne at vi er i 
en konkurranse med resten av verden. I en slik konkurranse er det ikke 
godt nok bare å delta. Det er med kunnskap og kompetanse vi sikrer vår 
konkurransekraft. Land som Kina og India kunne tidligere konkurrere på 
lavkostproduksjon, men nå satser de stort på kunnskap for å kunne do-
minere den globale økonomien. Hvordan vil den økonomiske utviklingen 
i Norge være i fremtiden dersom vi verken kan tilby lavkostproduksjon 
eller innovasjon? Skal vi styrke vår konkurransekraft, er det avgjørende 
ikke bare å tilby arbeidskraft, men også hjernekraft. 

Våre felles utfordringer. Vi står i dag overfor en rekke utfordringer. 
Det blir større avstand mellom rike og fattige, og vi opplever problemer i 
tilknytning til integrering og mangfold, klimautfordringene er store, hel-
sevesenet og utdanningssystemene trenger omstillinger for å håndtere de 
demografiske endringene vi står overfor. Svaret på vår felles utfordringer 
dreier seg ikke bare om skaping av ny teknologi. Fremtidsutfordringene 
finner dypest sett sin løsning i et velfungerende demokrati som må sikres 
og videreutvikles sammen med realiseringen av «kunnskapssamfunnet».

Hvem vinner fremtiden? I dag er alle politiske partier og ledende 
fagmiljøer enige i at fremtidens samfunn heter «kunnskapssamfunnet». 
Likevel finnes det ikke konkrete mål eller planer for hvordan Norge skal 
virkeliggjøre visjonen om dette kunnskapssamfunnet. Men vi har i Norge 
en tradisjon for å verdsette dem som tør og klarer å bryte grenser. Dette 
er noe vi må ta med oss når vi bestemmer oss for å bli best på kunnskap i 
Norden. Vi må fortsatt sikre oss topp kompetanse til de posisjonene hvor 
kunnskap skapes, forvaltes og formidles. Det er nødvendig for landets 
utvikling å gjøre det langt mer attraktivt å skape ny viten. Det er gjennom 
kunnskap fremtiden skapes. Stikkordet er hjernekraft!

Forskerforbundet  
lanserer kampanje
Forskerforbundet har lenge argumentert for at oljeinntektene i større 
grad må brukes til vekstfremmende tiltak som kunnskap og forskning. 
Skal vi klare å realisere kunnskapssamfunnet, må vi bruke den beste 
hjernekraften, de beste hodene innen forskning, kunnskapsutvikling og 
kunnskapsformidling.

Forskning og undervisning må bli et attraktivt og konkurransedyktig 
yrkesvalg. Nysgjerrige studenter fortjener de beste lærerne, og vi må 
rekruttere slike lærere for å gi samfunnet den beste kompetansen. For 
det er tankene som bygger fremtiden.

Vi har derfor lansert kampanjen «hjernekraftverk». Norges hjerne-

kraftverk består av mange små og store hjernekraftverk: Universitetene, 
høyskolene, forskningsinstituttene, store og små forskningsmiljøer. 
Kampanjen skal særlig styrke de tusener av små hjernekraftverk som 
er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger 
ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, fors-
kningsråd, departementer, direktorater og i helseforetakene. Kampanjen 

skal være en positiv påvirkningskampanje. En 
kampanje som vil utfordre politikerne og ar-
beidsgiverne til å bli med på et viktig arbeid 
for å bygge fremtidens hjernekraftverk.

Kampanjeperioden vil vare fra våren 
2012 og frem til 2015. Særlig viktig blir det 
å komme i dialog med de politiske partiene 
når de utformer sine program for neste stor-
tingsperiode, slik at medlemmenes hjerne-
kraft settes på dagsordenen i den kommende 
stortingsvalgkampen.

Kampanjen er ikke ferdig utformet. Fore-
løpig har vi samlet oss om noen sentrale og 
lokale tiltak. Disse vil bli fordelt over tid og 

justere etter hvert som vi ser hvilke tiltak som passer best.
Sentralt arbeider Forskerforbundet med følgende tiltak: Vi har laget 

en kampanjeside (www.hjernekraftverk.no), vi vil ta i bruk politisk satire 
for å få frem vårt kampanjebudskap, og vi planlegger å sette i gang en 
reklamekampanje etter sommeren. 

Forskerforbundets lokallag vil spille en sentral rolle i kampanjen. 
Aktuelle lokale tiltak kan være debattmøter, innlegg i avisene, bruk av 
sosiale medier (Facebook, Twitter, blogger) og møter med representan-
ter fra de politiske partiene i regionen.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemelding på og innspill til kampanjen i 
tiden som kommer. Vi utfordrer derfor tillitsvalgte og medlemmer til å 
komme med forslag om lokale tiltak som kan skape mer hjernekraft i 
Norge. Vi oppfordrer alle lokallag og enkeltmedlemmer om å slutte opp 
om kampanjen og lage sin vinkling av det «lokale hjernekraftverket». 

Send dine forslag til hjernekraftverk@gmail.com. 

Ikke bli forsker!
Jeg har kommet til at jeg ikke med god samvittighet kan anbefale mine 
barn en akademisk karriere, og det gjør meg engstelig for fremtiden.

Her om dagen ble jeg spurt av en kamerat av min sønn hvor mye 
en forsker tjener. Selv er han ikke fylt 25 år og tjener i overkant av 

1,4 millioner på å jobbe i offshore. Han var 
overrasket over at han tjener tre ganger så 
mye som en forsker. Med en godt betalt fast 
jobb, og ingen studielån, har han mulighet 
og trygghet til å bygge hus og planlegge en 
familie med sin utkårede.

Hans jevnaldrende som valgte å satse på 
en akademisk karriere for å undervise de som 
skal ut i offshore, helsevesenet, skolevesenet 
osv., kan se frem til lav lønn, ingen realistisk 
håp om fast jobb, karrierestagnasjon, studi-
elån og MYE mindre fritid.

Det er ikke en ramme for familieetablering 
jeg ønsker for mine barn. Det uoppnåelige 

prisnivået i boligmarkedet i universitetsbyer og kombinasjonen av lav 
lønn, gjeld til Lånekassen og fravær av fast jobb, gjør det svært vanskelig 
å få boliglån. Jeg ønsker heller ikke at mine fremtidige barnebarn skal 
ha foreldre som må gjøre jobben sin langt inn i familietiden/fritiden 
for å ha håp om fremtidig fast jobb, og det uten overtidsbetaling.

Det bringer meg tilbake til hvorfor det bekymrer meg at jeg ikke 
kan anbefale en akademisk karriere til mine barn. Den sektoren vi 
representerer, danner grunnlag for dannelse, utdannelse og utvikling 

Av Stig Ove 
Hjelmevoll, varamed-
lem i Forskerforbun-

dets hovedstyre

Av Bjarne Hodne, 
leder i 

Forskerforbundet

Av Sigrid Lem, 
generalsekretær i 
Forskerforbundet
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Fakta om ForskerForbundet
 
Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesse-
organisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og 
kulturminnevern.  
 
Forskerforbundet har 18 000 medlemmer og 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.

ForskerForbundets HoVedstYre 2010–2012
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet (nestleder)
Kristin Dæhli, NTNU
Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold
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
Kommunikasjonsleder Arvid Ellingsen
Informasjonsleder Unn Rognmo
Spesialrådgiver Birgitte Olafsen
Avdelingssjef Bjørn T. Berg
Rådgiver Jon W. Iddeng
Rådgiver Elin Havelin Rekdal
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Eirik Rikardsen
Rådgiver Kjetil Mørk
Rådgiver Tanya Nymo
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Haakon Utne Kierulf
Advokat Mariann Helen Olsen
Advokatfullmektig Hildur N. Nilssen
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Seksjonsleder Elisabeth Tindeland
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Førstesekretær Gerd Sandvik
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
Økonomikonsulent Siri Johannessen
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Elisabeth Johansen
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Førstesekretær Linda Pettersson
Førstesekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Renate Storli

Motstand i Østfold stopper høy-
skolefusjon
Marit Eriksen, som leder Forsker-
forbundets lokallag ved Høgskolen 
i Østfold, synes bruddet er til det 
beste for skolen øst for fjorden. 
– Vi i Østfold har ikke hatt de uni-
versitetsambisjonene som høysko-
lene i Buskerud og Vestfold har. 
Østfold har relativt god økonomi, 
og hvis mye av ressursene våre går 
til å bygge doktorgradsprogram-
mer på vestsiden av fjorden, må vi 
redusere ressursene andre steder. 
Dagens Næringsliv (dn.no) 13. mars

Lysbakkens tabbe kan berge Aasland
Forskerforbundet har i hvert fall et 
tydelig håp om at Aasland fortset-
ter i sin posisjon og ikke minst at 
de beholder en egen statsråd med 
ansvar for forskning.

– Jeg håper kabalen i SV ender 
opp med at vi får beholde en egen 
minister. Forskning har stor betyd-
ning for verdiskapning, og det er 
viktig at det synliggjøres og løftes 
fram gjennom en egen statsråd, 
sier leder Bjarne Hodne til Aften-
bladet.

Stavanger Aftenblad 7. mars

to administratorer på en forsker
To nye administrative årsverk for 
hvert vitenskapelige årsverk. Slik 
har utviklingen vært ved UiB siden 
2007.
(…)
Bjarne Meidell i Forskerforbundet 
sier han er overrasket over disse 
forholdstallene.
– Ved første øyekast ser ikke dette 
så bra ut for de vitenskapelige 
ansatte. På den annen side har 
forskerne ønsket seg mer admi-
nistrativt personell til å ta seg av 
en stadig økende mengde med 
administrative oppgaver de siste 
årene, sier Meidell.

På Høyden (UiB) 6. mars

Vil ha avtale om forskeres arbeidstid 
Statsråd Tora Aasland bør kalle 
inn partene til et møte om forske-
res arbeidsbelastning. En sentral 
avtale er nødvendig, sier Mimi 
Bjerkestrand, leder i Utdannings-
forbundet. 

Bladet Utdanning 22. februar

Følg oss på facebook!
facebook.com/forskerforbundet

Følg oss på twitter!
twitter.com/Forsker

av velferdsstaten. Hvis vi ikke klarer å fylle sektoren med motiverte, 
kvalifiserte kandidater, er min og mine barns fremtid mørk. Derfor gjør 
det meg engstelig at jeg ikke kan anbefale mine barn en akademisk 
karriere.

Heldigvis tar Forskerforbundet ansvar for å hjelpe politikerne til å 
endre den kursen vi er inne på nå hvor Norge bruker minst i Norden 
på forskning og utvikling. Forskerforbundet skal gjennom kampanjen 
hjernekraft vise hvor viktig det er å satse på en sterk UH-sektor. Det er 
ikke like klart for alle hva vi gjør, hva vi bidrar med eller hvor viktige vi 
er, selv ikke for mange politikere. Dette vil vi endre på med kampanjen. 
Vi har tall som viser at nær 2/3 spurte av det norske folk mener vi bør 
bruke mer penger på forskning i fremtiden enn det vi gjør i dag. Da må 
vi ha arbeidsbetingelser som gjør at vi får gode forskere for fremtiden, 
og fremtiden starter i dag.

Det er viktig at alle medlemmene våre slutter seg til kampanjen og 
følger med på informasjon på nettsidene våre, fra tillitsvalgte, hoved-
styre, i sosiale medier osv. Vi kjemper nå for forskningen, arbeidsbe-
tingelser, velferdsstaten og fremtiden. Det forventes full oppslutning 
om kampanjen fra alle våre medlemmer.

 Aktuelle presseklipp:



Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

[annonse]

KJØP BOKEN: 369,- 
: www.universitetsforlaget.no 

@: bestilling@universitetsforlaget.no 
: 24 14 76 55

NY
BOK!

Gunnar Berge: Åpning, Berit Berg: Historikk og 
utviklingstrender, Vigdis Vevstad: Sårbare 
asylsøkere, Ann-Magrit Austenå: Informasjon 
og rådgiving, ”Asylum” Kortfi mer fra asylmottak, 
Kirsten Lauritsen: Barn i mottak, Marko Valenta: 
Internasjonale trender, Frode Forfang: Nasjonale 
utfordringer, Paneldebatt

Konferansen er gratis og åpen for alle som er opptatt 
av norsk asylpolitikk! For mer informasjon og 
påmelding, klikk deg inn på www.samforsk.no

Vel møtt!

Asylsøker
– i velferdsstatens venterom

Dagskonferanse i Trondheim 15. mai 2012
NTNU Dragvoll, Auditorium D10


