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[annonse]

Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. 

CO2 utslipp fra 110 - 130  g/km Drivstofforbruk fra 4,4 - 5,7 l /100km. 

Som skapt for norske forhold!

www.suzuki.no

Suzuki lanserer nå helt nye S-Cross 4x4. Suzukis store nye Folkebil kombinerer det beste fra SUV biler, tradisjonelle 

personbiler og ikke minst stasjonsvogner. Bagasjerommet på hele 430 liter er klassens største, firehjulstrekk er 

standard og utstyrnivået er svært høyt. Nye diesel og bensinmotorer med lavt forbruk og lave utslipp gjør bilen til 

en avgiftsvinner. Automatgir og er også tilgjenglig. Med firehjulstrekk, stor plass og lave avgifter kan vi trygt si at 

S-Cross er som skapt for norske forhold og en nyhet du ikke bør gå glipp av.

S-Cross 4x4 fra 279.900,-  Automatgir + 15.000,-

Suzuki feirer 30 år i Norge med kjempetilbud og følgende utstyr inkludert i prisen:
4x4, vinterhjul på alu. felg, metallic lakk og store utstyrspakker!

Alt inkludert kampanjen har en kundefordel på hele 27.560,-

SOM SKAPT FOR
N

R
G
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Introduksjonspakke:

Sort skinn interiør - El. panorama soltak - DAB+ radio med USB og 7 høyttalere

Navigasjon - Bluetooth telefon system - Ryggekamera - LED kjørelys

Parkeringssensor foran og bak - Bi Xenon lys med lyktespylere

17” aluminiumsfelger - Skinn multifunksjonsratt - 2 sone klimaanlegg

Cruisekontroll - Automatisk avblendbart innvendig speil - Tåkelys

Hill hold kontroll/ bakkestart assistanse - Automatiske vindusviskere

Nøkkelfritt system og start - Mørke ruter fra B pilar - Sølv takrails 

Verdi kr. 69.000.- Introduksjonstilbud: kr. 20.000.- Spar kr. 49.000.-

4x4 standard

4x4 og automatgir tilgjengelig

S-Cross Forskerforum nr 8.indd   1 19.09.13   15:21
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16: English all over
Engelsk brer seg som undervisningsspråk med 
stor fart. Noen steder blir det bråk av det, som i 
Frankrike og Italia. Men stort sett ekspanderer 
engelsken i det stille.

24: Ser Syria gå i stykker
Nupi-forsker og Syria-kjenner Frida Austvoll 
Nome tviler på at Syria kan overleve som stat. 
– Når det gjelder å kommentere bestialiteten, 
har jeg gått tom for ord. 

28: – Skatt bygger nasjonen
Skattesystemene er lite utviklet i mange utvi-
klingsland. Dermed forblir landene avhengige 
av utenlandsk bistand, mener skatteforskere i 
Bergen.

4: Ny regjering, nye bevilgninger?
Hvis den nye regjeringen skal beholde troverdigheten, må de sørge for en kraftig økning i bevilg-
ningene til forskning, mener NIFU-direktør.

6: Oppsigelse til Høyesterett
For første gang fører Forskerforbundet en sak for Høyesterett. Anken gjelder en oppsigelse ved 
Universitetet i Tromsø, og saken er av prinsipiell betydning.

7: Stadig mer åpen tilgang
Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter tillater lagring av artikler i åpne institusjonsarkiver på nettet. 
åpen tilgang (open access) vil om ikke lenge være regelen snarere enn unntaket.

8: Sverige: Vil fristille lærestedene
I Sverige foreslår regjeringen at lærestedene kan bli selvstendige juridiske enheter. I Norge håper 
noen og frykter andre at debatten om statlig eierskap vekkes til live.

10: Når plikt står mot plikt
Du har lovet taushet, men får vite at det kan komme til å skje et drap. Hva gjør du? En ny bok 
diskuterer og informerer om forskeres meldeplikt.

11: Vil fjerne moms på konferanser
Forskningskonferanser er momspliktige. Dermed blir mange norske konferanser for dyre for 
internasjonale deltakere, hevder flere arrangører.

FASTE SIDER
31:  Historiske bilder

33: Leder
34: Kronikk
36: Bøker
39: Gjesteskribenten
41: Informasjon fra 

Forskerforbundet
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Stortingsvalget:

Forventer et rikere Forsknings-Norge
Om partiprogrammene er en glasskule for fremtiden, kan norske forskningsmiljøer vente seg  
mer penger med ny regjering.

– De borgerlige partiene har skapt forventninger 
om betydelig økt satsing på forskning og høyere 
utdanning. Den nye regjeringen må sørge for 
en ganske kraftig budsjettøkning, ellers vil de få 
problemer med troverdigheten, sier Sveinung 
Skule, direktør ved Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Som både aktør i og observatør av norsk 
forsk ningssektor ser han større pengestrøm-

mer i glasskulen for norsk forskning. 
– De borgerlige lover mer til fri forskning og 

samtidig økt satsing på næringsrettet forskning 
og innovasjon. Skal de leve opp til forventnin-
gene, må det derfor mye penger til, sier Skule.

Enes om forskningspolitikken
Da Forskerforum gikk i trykken, var Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folke-

parti samlet til sonderinger om regjeringssam-
arbeid. Ingenting er sikkert når fire ulike partier 
skal finne sammen om en felles regjeringser-
klæring. Det er heller ikke sikkert at det endelige 
resultatet blir en flertallsregjering. Flere har 
spekulert på om Høyre kan bli sittende alene 
med regjeringsmakten. Valgforsker Anders 
Todal Jensen er blant dem.

– Magefølelsen min sier at det fort kan bli 

Erna Solberg har skrudd forventningene i taket etter å ha lovet mer penger til forskning.
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en ren høyreregjering, men regjeringsviljen er 
veldig tydelig blant alle fire partiene. De posi-
sjonerer seg nå etter beste evne med krav og 
motkrav og saker de er villige til å ofre, sier han.

Samtidig er forskningspolitikken et område 
de fire partiene langt på vei kan enes om, men 
det kan også Stortinget som helhet. 

– Politikken for forskning og høyere utdan-
ning er preget av større enighet enn mange 
andre politikkområder, sier Sveinung Skule.

Kanskje viktigst er da også den brede enighe-
ten om det overordnete kostnadsspørsmålet, at 
de private og offentlige utgiftene til forskning og 
utvikling skal utgjøre tre prosent av BNP. Høyre 
og FrP har satt en tidsfrist til 2030, mens KrF 
og Venstre har vedtatt at målet skal nås innen 
2020. Administrerende direktør i Forsknings-
rådet Arvid Hallén er glad for at valgvinnerne 
går inn for en klar tidfesting av målet. Han 
indikerer tydelig hvilke forventninger partiene 
samtidig legger opp til.

Har sviktet før
– Først og fremst er det et uttrykk for veldig høye 
ambisjoner for satsing på forskning og innova-
sjon, på tvers av hele samfunnet. Det må også 
bety at man er villig til å ta i bruk sterke virke-
midler for dels å øke forskningen i eksisterende 
næringsliv, og dels å utvikle grunnlaget for ny 
og mer forskningsintensiv næringsvirksomhet. 
Et treprosentsmål innebærer at man utvikler en 
annen næringsstruktur enn i dag. Det er helt 
riktig at vi må gå i den retningen, sier Hallén.

I hvilken grad det er grunn til å tro på par-
tienes gjennomføringskraft, er en annen sak. 
Også i 2005 lovte alle partiene på Stortinget at 
treprosentsmålet skulle oppnås, den gangen 
innen år 2010. Den rødgrønne regjeringen gikk 
senere vekk fra tidfestingen av målet. Det ble for 
vanskelig. Norsk økonomi gikk for godt, BNP 
vokste, men forskningsinnsatsen i næringslivet 
(som etter målsettingen skal utgjøre 2 prosent) 
vokste ikke i samme takt. I dag er den totale 
norske FoU-innsatsen på rundt 1,7 prosent av 
BNP, hvorav den offentlige andelen nærmer seg 
målsettingen om 1 prosent. Erna Solberg har 
imidlertid klargjort Høyres standpunkt overfor 
Forskerforum tidligere i år:

– For å oppnå treprosentsmålet mener vi at 
den offentlige forskningsinnsatsen må over-
stige én prosent for å stimulere forskningen i 
næringslivet, sa hun. 

Lover spisse satsninger
Hallén innvender at det ikke bare er å pøse 
penger inn i de norske forskningsmiljøene for 
å oppnå målet om tre prosent. I tillegg til et 
bredt mål om mer forskning kommer målet 
om bedre forskning. 

– Alle partiene som er i regjeringssonde-
ringer, har veldig tydelige budskap i sine pro-
grammer når det gjelder betydningen av å være 
ambisiøs på forskningsområdet. Gjennom be-
handlingen av forskningsmeldingen er det satt 
ambisiøse mål for å fremme institusjoner som 
skal være i verdenstoppen. Det innebærer at en 
stor del av den lovete veksten må kanaliseres 

gjennom virkemidler som fremmer fornyelse 
og kvalitet, og som gjør det mulig å satse på 
områder der vi kan bli best. En generell øk-
ning av budsjettene til sektoren tror jeg ikke 
gir verdensledende miljøer, sier Hallén, som 
legger til at han tror at BNP-målet kan oppnås 
innen 2030. 

– Det mener jeg er realistisk, men en slik øk-
ning av budsjettene må ikke være generell, men 
rettet inn mot de riktige virkemidlene, sier han.

Forskningsrådets bønner kan bli hørt. I mars 
dette året vedtok Høyre et styringsdokument for 

partiets forskningspolitikk der partiet lover å 
«satse mer målrettet på internasjonalt fremra-
gende forskningsmiljøer og universitetsmiljøer 
i verdenstoppen». Også dette er det bred enighet 
om på Stortinget. 

Usikkert om langtidsplan
Spørsmålet er så hvordan vi kommer dit. For 
de rødgrønne har «langtidsplanen» vært svaret 
det siste året. Kristin Halvorsen lanserte for-
slaget om at forskningsfeltet skulle være det 
tredje etter forsvar og samferdsel som fikk sin 
egen langtidsplan – en plan som kan se lenger 
frem i tid enn en stortingspolitiker. En god idé 
mente mange da. Så kom stortingsvalget og nye 
stortingspolitikere.

– Et spenningspunkt er hva som vil skje med 
langtidsplanen for forskning, sier Sveinung 
Skule i NIFU. – Det knytter seg en del forvent-
ninger til langtidsplanen, men Høyre har vært 
ganske lunkne.

Erna Solberg kommenterte forslaget raskt: 
«Vi har allerede en langtidsplan. Den heter Høy-
res partiprogram.» 

Hallén innvender imidlertid at det er bred 
støtte for langtidsplanen, selv i Høyre.

– Jeg syns vi skal bygge på det som skjedde 
i Stortingets behandling av forskningsmeldin-
gen. Det er riktig at Høyre var litt reserverte, 
men i debatten gikk de ikke mot langsiktighet, 
så jeg tror det blir fulgt opp, sier han.

Enn så lenge ligger forventingene i sektoren 
på et nivå som skaper press. Forskerforbundet, 
institusjonene og Forskningsrådet er tydelige 
i sin tro på at den kommende regjeringen vil 
gjøre det riktige, nemlig å holde hva partiene 
har lovet. 

Forventer forbitrelse
– De fire borgerlige partiene viste i valgkam-
pen en ambisiøs og offensiv holdning til videre 
utvikling av kunnskapssamfunnet og av norsk 
forskning. Jeg forventer at regjeringserklærin-
gen gjenspeiler dette, sier Forskerforbundets 
leder Petter Aaslestad. 

Alternativet, løftebruddet, skal regjeringen 
nok raskt bli minnet på. Som valgforsker An-
ders Todal Jensen påpeker skal nok interessen-
tene i forskningsfeltet tidsnok få sin profesjo-
nelle skuffelse prøvet.

– Mange av disse organisasjonene er pro-
fesjonelle pådrivere for å få mest mulig pen-
ger ut av staten. Derfor kan man aldri regne 
med at forventingene deres blir innfridd. Det 
er deres forbannede plikt å ønske seg mer enn 
de får, og skru forventningene høyt. Jeg tror vi 
kommer til å se at også nå vil det være sånn at 
universitetsrektorer og Forskerforbundet, med 
flere, uttrykker skuffelse og forbitrelse over at 
forskningsmidlene er for små, og at det tildeles 
for lite til universitetene, sier Todal Jensen.

Og det er nok den eneste sikre spådommen.

av Aksel Kjær Vidnes

– Også nå vil forskningsmidlene bli for 
små, spår valgforsker Anders Todal Jensen.

– Jeg tror neppe vi vil se dramatiske 
omlegginger av politikken, sier NIFU-direktør 

Sveinung Skule.
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Arbeidsliv:

Oppsagt forsker til Høyesterett
– Dette viser hvor vanskelige oppsigelsessaker er, mener forskerens advokat.  
Det er første gang Forskerforbundet fører en sak for Høyesterett.

– Det er både spennende og interessant at vi har 
fått anken igjennom, sier advokat i Forskerfor-
bundet Mariann Helen Olsen. Hun represente-
rer en forsker som er oppsagt fra Universitetet 
i Tromsø (UiT) og har kjempet for jobben sin i 
to rettsinstanser.

I tingretten vant Forskerforbundet saken, 
men tapte så i lagmannsretten. Forskerforbun-
dets styre mente saken var prinsipielt viktig og 
vedtok å støtte en videre anke. 

Uvanlig sak
– Det er bare 17 prosent av sakene som ankes 
til Høyesterett, som tillates fremmet. Det er 
også uvanlig at saker som omhandler tjeneste-
mannsloven og stillingsvern i staten, kommer 
opp i Høyesterett. Dette betyr at denne saken er 
av prinsipiell betydning, sier Olsen.

Den oppsagte forskeren har gjennom en ti-
årsperiode jobbet på midlertidige kontrakter ved 
UiT, som forsker innen farmasi. Universitetet 
mente at mannens arbeid hadde bortfalt fordi 
hans forskningsprofil ikke lenger passet inn i 
universitetets nye forskningsstrategi. Arbeids-
bortfall kan være en gyldig oppsigelsesgrunn, 
men Forskerforbundet har ment at arbeidet 
ikke har bortfalt og at det fortsatt skal finnes en 
stilling til mannen. Høyesterett vil ta stilling til 
tolkningen av loven.

– Saken har kommet inn på et rent juridisk 
grunnlag, som gjelder tolkningen av tjeneste-
mannsloven og oppsigelsesvernet. Rent konkret 
håper vi på en avklaring rundt hva som ligger 
i bortfall av arbeid i en kombinert stilling som 

har 50 prosent forskning og 50 prosent under-
visning, sier Olsen.

Universitetets frihet
Saken kan få betydning for flere i liknende 
situasjoner, og både universitetet og Forsker-
forbundet har sett frem til en eventuell høy-
esterettsbehandling. For universitetet handler 
saken om hvilken frihet institusjonen skal ha 
til å styre sin egen virksomhet.

– Det vi ser som det prinsipielt interessante 
ved saken, er hvilken adgang forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner skal ha til å sette mål 
og strategier for virksomheten og styre etter de 
strategiene som er fastsatt, sier personal- og or-
ganisasjonsdirektør ved UiT, Odd Arne Paulsen.

– Vi ser frem til å få gjort de nødvendige 
rettslige avklaringene i denne saken. Vi mener 
at anken som er fremmet fra Forskerforbundet, 
er saklig, men at det er uenighet mellom par-
tene. Vårt syn er i stor grad sammenfallende 
med de vurderingene som er gjort av Håloga-
land lagmannsrett – at vilkårene for oppsigelse 
er til stede, og at arbeidet er bortfalt. Det er et 
juridisk kjernepunkt i saken om det vilkåret er 
møtt eller ikke, sier Paulsen.

Ressurskrevende sak
Mannens advokat mener at denne saken viser at 
arbeidsgivere bør gjøre grundige vurderinger før 
de går til det skritt å si opp sine ansatte.

– At vi nå har fått opp denne saken i Høyes-
terett, viser hvor vanskelige slike vurderinger er. 
Jeg mener det også gir et signal til arbeidsgivere 
om at de bør tenke seg om når de går til et så 
drastisk skritt som oppsigelse. I de færreste 
tilfeller er det en fasit på om oppsigelsen fyller 
vilkårene i loven. Dette er et godt eksempel på 
det, sier Olsen.

Odd Arne Paulsen ved UiT mener på sin side 
at universitetet har håndtert saken godt.

– Vårt syn har vært at vilkårene for oppsi-
gelse er til stede, og at saksbehandlingen har 
vært god. Så er det opp til retten å ta stilling til 
de rettslige spørsmålene i saken.

– Er det verdt å si opp en ansatt når det må 
tre rettsrunder til for å avgjøre saken?

– Det er ingen tvil om at det er tid- og ressurs-
krevende å følge saker gjennom flere instanser. 
Om det blir slik, vet man ikke fra starten. Dersom 
det er slik at det er uklare juridiske punkter, vil det 
være en fordel å få spørsmålene belyst i retten.

Få saker i retten
Dette er første gang Forskerforbundet fører 
en sak for Høyesterett. Det er heller ikke ofte 
forbundet tar oppsigelsessaker til retten.

– For alle parter er det hensiktsmessig å 
finne en minnelig løsning. Vi har ikke mange 
oppsigelsessaker som havner i retten, for som 
regel klarer vi å finne en løsning før det går så 
langt. Men at vi nå tar en sånn sak til Høyes-
terett, betyr at vi tar medlemmenes lønns- og 
arbeidsvilkår på alvor, sier Olsen.

Høyesterett vil gi beskjed innen kort tid om 
når saken skal opp. Saken er berammet til to 
dager og vil finne sted innen seks måneder.

av Aksel Kjær Vidnes
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Høyesterett skal ta stilling til om UiT hadde rett til å si opp en forsker på grunn av endret 
forskningsprofil ved institusjonen.

– Arbeidsgivere bør tenke seg om når de 
går til et så drastisk skritt som oppsigelse, 

sier Mariann Helen Olsen.
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Open tilgang:

Har nådd vippepunktet
Open tilgang til forskingsresultat vil snart vere regelen snarare enn unntaket.  
Betre infrastruktur og midlar til publisering er nokre av grunnane.

Om lag halvparten av dei vitskaplege artiklane 
som vart produserte innanfor det europeiske 
forskingsområdet i 2011, var gratis tilgjengelege 
i ei eller anna form. Det kjem fram i ein studie 
tinga av EU-kommisjonen, som vart lagd fram i 
slutten av august i år. Kommisjonen slår fast at 
open tilgang til forsking, såkalla «open access», 
dermed har nådd eit vippepunkt.

Eit politisk krav
– Stadig fleire institusjonar krev at forskarane 
skal gjere resultata sine ope tilgjengelege så 
langt som råd. Forskingsrådet har lenge kravd 
open tilgang til forsking som er finansiert av dei, 
men har førebels ikkje hatt verktøy til å følgje 
opp kravet, seier seniorrådgjevar Nina Karlstrøm 
ved forskingsinformasjonssystemet CRIStin.

I forskingsmeldinga som kom i vår, låg det 
klare forventingar om at offentleg finansiert 
forsking skal gjerast ope tilgjengeleg. EU sitt 
nye rammeprogram, Horizon2020, set krav 
om open tilgang til forsking som er finansiert 
gjennom rammeprogrammet. Det er stadig 
større politisk semje om at forsking som alle-
reie er finansiert over skattesetelen, ikkje skal 
betalast for endå ein gong i form av dyre tids-
skriftabonnement.

Terskelen er lågare
CRIStin har nasjonalt koordineringsansvar for 
arbeidet med open tilgang. Det medfører både 
arbeid med infrastruktur og med forhandling 
om lisensavtalar med tidsskriftforlag og teneste-
leverandørar. Dermed kan rapporteringssys-
temet nyttast til å følgje utviklinga, til dømes 
kan ein spore i kva grad forskingsprosjekt som 
er finansiert av Forskingsrådet, har resultert i 
artiklar med open tilgang.

– Det er gjort mykje for å skape god infra-
struktur som gjer det lettare for forskaren å 
gjere publikasjonane tilgjengelege. No kan ein 
berre leggje inn artikkelen i fulltekst når ein 
rapporterer inn til CRIStin, så syter vi for at det 
hamnar i arkiva, og dei tek jobben med klare-
ring av rettar, seier Karlstrøm.

Open tilgang kan sikrast anten gjennom 
at forskaren publiserer resultata i opne tids-
skrift («gullvegen»), eller at dei legg ein kopi 
av publikasjonen i eit ope arkiv («den grøne 
vegen»). Dei fleste universitet og høgskular har 
no eigne institusjonsarkiv og god kompetanse 
på eigenarkivering og opphavsrettar, men i in-
stituttsektoren står det mykje arbeid att.

Dekkjer forfattargebyr
Så langt har ti institusjonar også oppretta pu-
bliseringsfond som skal dekke forfattarbetaling 
ved publisering i opne tidsskrift. Ingen av fonda 

er eldre enn tre år, og effekten er først no i ferd 
med å bli synleg.

– Forskarar som vil publisere i opne tidsskrift 
utan abonnementsinntekter, blir ofte møtte med 
krav om å betale for publisering. Har ein ikkje ei fi-
nansieringskjelde som dekker dette, blir forfattar-
betalinga ein bøyg som ofte gjer at forskaren vel 
eit tradisjonelt tidsskrift, seier universitetsbiblio-
tekar ved Universitetet i Tromsø, Leif Longva.

UiT løyvde 300 000 kroner til publiserings-
fondet i 2011, men berre godt og vel halvdelen 
vart brukt opp. I år var løyvinga på ein halv mil-
lion oppbrukt før sommaren, og fondet fekk ei 
ekstraløyving på ytterlegare ein halv million, som 
ifølgje prognosen vil halde for resten av året.

Prosentdelen aukar
– Statistikken for 2012 viser at Det helsevitskap-
lege fakultetet nytta 78 prosent av midlane i fon-
det. Det har å gjere med at artikkelproduksjonen 
er ujamt fordelt mellom fakulteta, og innanfor 
biomedisin finst det også mange gode tidsskrift 
med open tilgang, seier Longva.

I 2010, året før publiseringsfondet vart 
oppretta, utgjorde publikasjonane med open 
tilgang (både «grøn» og «gull») ni prosent av 
samla publisering ved UiT. I 2012 var delen 
på 22 prosent. Kunnskapsdepartementet sin 
tilstandsrapport for høgare utdanning 2013 viser 

at fleire institusjonar har sett liknande hopp i 
statistikken kring 2010/2011, men variasjonen 
mellom institusjonane er store.

– Vi ser at slike fond, saman med god in-
frastruktur, er svært viktige. Vi arbeider med 
verktøy for at institusjonane betre skal kunne 
følgje opp sine eigne mål om open tilgang. Til 
dømes kan vi undersøke kva for artiklar som 
kan deponerast i institusjonsarkiv. Vi fekk om 
lag 20 000 innrapporterte publikasjonar i fjor, 
og om lag 40 prosent kunne potensielt ha blitt 
eigenarkiverte, seier Nina Karlstrøm.

av Kjerstin Gjengedal

Stadig fleire vitskaplege tidsskrift tillet lagring av artiklane i opne institusjonsarkiv på nettet.

Open tilgang

 ▪ tyder at forskingsresultat er gratis tilgjen-
gelege, utan å gå vegen om dyre 
tidsskrift abonnement. Det kan skje på to 
måtar:

1. «Gullvegen»: forskaren vel å publisere 
resultata sine i eit tidsskrift med open 
tilgang. Ein del av desse krev betaling 
frå forfattaren.

2. «Den grøne vegen»: Forskaren publise-
rer i eit tradisjonelt tidsskrift, men legg 
ein kopi av artikkelen i eit ope arkiv.
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Eierform:

– Vi har en tradisjon for å følge naboen
Finland sa ja, Sverige funderer nå på forslaget. Blir det en ny runde om norske læresteder  
også skal bli stiftelser?

«Det er massiv motstand mot å endre tilknyt-
ningsformen», konstaterte daværende utdan-
nings- og forskningsminister Kristin Clemet i en 
kronikk i Aftenposten 12. februar 2004. Dermed 
parkerte hun forslaget fra Ryssdal-utvalget om å 
fristille universitetene og høyskolene fra staten 
og gjøre dem til selveiende institusjoner.

– Argumentet fra flertallet i utvalget var at 
vi mente en juridisk selvstendighet for insti-
tusjonene var i samsvar med den akademiske 
friheten. Men dette forslaget ble ikke en gang 
fremmet av regjeringen. Begrunnelsen var vel 
at avhengigheten av staten rent økonomisk var 
så sterk uansett, sier advokat dr. juris Anders 
Ryssdal, som ledet utvalget.

Kan forslaget komme opp igjen med en ny 
regjering i emning?

– Vi har en tradisjon for å følge Sverige og 
de andre nordiske nabolandene, sier Inger Jo-

hanne Pettersen, professor ved Handelshøy-
skolen i Trondheim. Hun tilhørte mindretal-
let i Ryssdal-utvalget som gikk imot å endre 
eierformen.

Svensk forslag på høring
I Finland ble alle universiteter og høyskoler 
selvstendige juridiske enheter da den nye uni-
versitetsloven trådte i kraft i 2004. I Sverige er 
et forslag om nye eierformer nå ute på høring.

Det er riktignok ikke snakk om at institu-
sjonene skal bli private stiftelser, i alle fall ikke 
i denne omgang. Det er snakk om å åpne for 
mulighetene til å bli det.

– De statlige universitetene og høyskolene 
styres i dag av regler som kan være begren-
sende for virksomheten. De kan for eksempel 
ikke inngå i et selskap for forskningssamarbeid 
uten at Riksdagen først godkjenner dette, sier 

Andreas Arvidsson, politisk rådgiver i Utbild-
ningsdepartementet.

I det svenske høringsforslaget pekes det på at 
som stiftelse får institusjonen status som egen 
juridisk enhet. Dermed kan institusjonen selv 
ta imot og forvalte donasjoner, eie selskaper og 
bygge opp en egen økonomisk kapital. Slik ska-
pes et større handlingsrom, heter det i begrun-
nelsen fra regjeringen. For bare ved å bli mer 
fleksible og handlingskraftige vil de svenske 
institusjonene kunne møte den stadig tøffere 
internasjonale konkurransen, er argumentet.

Norsk opprop
Argumenter som dette var også framme da 
Ryssdal-utvalget ble satt ned i 2002. I utval-
gets mandat het det at de skulle vurdere ny 
tilknytningsform i forhold til spørsmålet om 
institusjonell autonomi og akademisk frihet, 

Er det lurt å bli en stiftelse? Umeå universitet er en av institusjonene som vurderer høringsforslaget fra regjeringen i Sverige. 
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spørsmålet om institusjonenes handlingsrom 
i økonomiske og administrative spørsmål og 
deres mulighet for samarbeid med andre aktører 
i samfunns- og næringsliv.

Et flertall i utvalget foreslo da også å endre 
institusjonenes tilknytningsform. Det resulterte 
blant annet i det såkalte professoroppropet, 
der 4300 vitenskapelig ansatte ved høyskoler 
og universiteter skrev under. Mange fryktet at 
en stiftelseslignende modell som den flertallet 
i utvalget foreslo, ville bety mer fokusering på 
eksterne inntekter og markedsstyring og der-
med svekking av forskningens frihet.

Fornøyd finne
Også i Finland var det diskusjoner da et tilsva-
rende forslag ble lansert, men her endte det 
med at universitetene og høyskolene i 2010 gikk 
over fra å være statlige virksomheter til å bli frie, 
juridiske enheter.

Nå, tre år senere, mener Ragna Rönnholm at 
endringen i styreform i det store og det hele har 
vært av det gode. Hun er forskningskoordinator 
ved universitetet i Helsingfors og tidligere leder 
av det finske Forskarförbundet.

– Bevegelsesfriheten er blitt større. Vi er fort-
satt offentlige institusjoner og får halvparten 
av våre midler finansiert av skattepenger. Men 
nå forhandler vi bare med departementet hvert 
fjerde år. Vi har til gjengjeld bedre oversikt over 
egne midler og bestemmer mer over hvordan 
vi disponerer disse. Vi kan i større grad stake ut 
kursen selv, med egne strategier og målsettinger.

Med den nye ordningen kunne institusjo-
nene enten omdanne seg til stiftelser eller til det 
som kalles offentligrettslige institusjoner. Bare 
Aalto-universitetet og Tammerfors tekniske uni-
versitet har valgt å bli stiftelser så langt.

– Forskjellen mellom disse to eierformene 
er i hovedsak hvordan styret velges, sier Rönn-
holm.

For det var om valg til og sammensetningen 
av universitets- og høyskolestyrene at slaget 
først og fremst stod i Finland. I det opprinnelige 
forslaget ønsket man at flertallet i styret skulle 
bestå av eksterne representanter.

– Dette ble endret til «minst 40 prosent», 
etter krav fra fagforeningene. I de offentligret-
tslige universitetene har vi beholdt det kollegiale 
valget, der også de eksterne styremedlemmene 
velges av kollegiet. Stiftelsesuniversitetene har 
derimot kun eksterne medlemmer i styret, pluk-
ket ut av de politiske myndighetene.

– Hverdagen som før
Rönnholm tror ellers ikke at de universitets- og 
høyskoleansatte merker noen særlig forskjell 
med den nye eierformen – enn så lenge.

– I virksomhetsplanen for universitetet i Hel-
singfors har man fått inn at den nye ordningen 
skal gjøre det administrative så transparent og 
strømlinjeformet som mulig, for slik å frigjøre 
tid til forskning for forskerne. Man ønsker et 
system der hver og en i større grad vet sin plass 
og kan gjøre det de er flinke til. Foreløpig er nok 
dette likevel først og fremst vakre tanker.

En viktig formell endring var at universitets- 
og høyskoleansatte gikk fra å være tjenestemenn 
til å bli arbeidstakere.

– Også dette var en endring som bekymret 
fagforeningene. Det har i prinsippet blitt en-
klere å si opp folk, og vi vet det har skjedd ved 
stiftelsesuniversitetene. Det er konsekvensen av 
den friheten institusjonen ønsker seg.

Svenskene i tenkeboksen
Utdanning og forskning, finansiert gjennom 
statlige tildelinger, skal fortsatt være kjerne-
virksomheten i de nye stiftelsene, heter det i 
det svenske forslaget. Man skal garanteres 90 
prosent av tidligere bevilgninger i de første seks 
årene.

Enkelte institusjoner har den senere tid ut-
trykt ønske om en endret virksomhetsform, 
ifølge bladet Universitetsläraren, utgitt av Sve-
riges universitetslärarförbund (SULF). Når For-
skerforum ringer til de ulike universitetene, er 
det likevel få som vil uttale seg. Høringsfristen 
er ikke før i november, og det er mye som skal 
diskuteres internt først. Lena Gustafsson, rektor 
ved universitetet i Umeå, hadde gjerne sett at 
de økonomiske insitamentene for å gå fra stat-
lig myndighet til høyskolestiftelse hadde vært 
tydeligere.

– Det kreves betydelig med ressurser for fullt 
ut å utnytte den større friheten det legges opp 
til i forslaget, sier hun.

– Svekker nasjonal styring
Anders Ryssdal mener det er god grunn til å 
gjøre bruk av erfaringene svenskene måtte gjøre.

– Men om det er nok til at en ny regjering 
vil endre på loven, er jeg i tvil om. Det var jo 
en borgerlig regjering som framla forslaget til 
ny universitetslov forrige gang, uten at det fikk 
konsekvenser for eierformen.

Inger Johanne Pettersens største innvending 
mot å gjøre institusjonene om til selvstendige 
enheter er at det vil svekke den overordnete 
nasjonale styringen av sektoren.

– Vi har lang tradisjon i Norge for at det 
statlige eierskapet sikrer et godt desentrali-
sert tilbud. Alle de norske institusjonene, også 
privateide BI, er uansett avhengige av store 
overføringer fra staten. Det er ikke som i USA, 
der universitetene har bygget seg opp store 
formuer.

av Siri Lindstad
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– I prinsippet har det blitt enklere å si opp folk, sier Ragna Rönnholm  
ved universitetet i Helsingfors.
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– Jeg synes det er litt rart at akademiske 
institusjoner vil være eid av staten, sier 

advokat Anders Ryssdal.
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Forskningsetikk:

Den vanskelige grensedragningen
Taushetsplikten blir utfordret av lovverket når forskere får vite om straffbare forhold. 

– Hva gjør du om du får greie på at det kan 
komme til å skje et drap?

Forsker ved Politihøgskolen Ragnhild Bjør-
nebekk, spør retorisk, men har selv opplevd at 
en informant fortalte om forestående drap. Hun 
hadde lovet informanten at det som ble sagt i 
intervjuet, skulle bli mellom dem.

– Men da må du undersøke det, konkluderer 
Bjørnebekk, som undersøkte om informasjonen 
kunne stemme.

– Det er mye rykter og konspirasjonsteorier 
i kriminelle miljøer, så det er vanskelig å vite 
sikkert hva som er sant. Jeg diskuterte opplys-
ningene med en erfaren etterforsker ved Politi-
høgskolen som mente at informasjonen var for 
løs til å gå videre med det. Men en kollega av 
meg fikk i et annet tilfelle vite om at noe skulle 
skje. Vedkommende meldte fra om det, og fikk 
avverget en situasjon.

Strengere lovverk
Bjørnebekk er én av fem bidragsytere i Forsk-
ningsetiske komiteers seneste publikasjon 
Forskeres taushetsplikt og meldeplikt. Boken ble 
lansert på Fafos frokostseminar 18. september. 
Formålet med antologien er å diskutere og infor-
mere om forskeres meldeplikt, sett opp mot den 
taushetsplikten man inngår med informanter 
for å verne om deres identitet.

– Dette er klassiske problemstillinger som 
forskere stadig må forholde seg til innenfor 
forskning der informanter inngår, forteller He-
lene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale 
forskningsetiske komité for naturvitenskap og 
teknologi (NENT). Hun er redaktør for boken 
sammen med Hallvard Fossheim, sekretariats-
leder for Den nasjonale forskningsetiske komité 
for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Temaet ble aktualisert i 2010 da en lovend-
ring førte til en innskjerping av forskeres melde-
plikt ved særlig straffbare forhold. Straffelovens 
paragraf 139, som pålegger borgere å melde fra 
om grove forbrytelser som kan finne sted, ble 
endret fra å gjelde forhold som med sikkerhet 
ville finne sted, til forhold som mest sannsynlig 
vil finne sted. Det rammet spesielt dem som 
jobber med sensitiv informasjon under taus-
hetsplikt.

– Innskjerpingen satte disse spørsmålene 
mer på spissen og gjorde dilemmaene enda 
vanskeligere, sier Ingierd i NENT.

Overgrep i barnevernet
Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter har 
også bidratt til antologien. Under lanseringen 
fortalte han om sine erfaringer fra forsknings-
prosjekter hvor hensynet til informanten kom 
i konflikt med etikken eller lovverket. I en spør-
reundersøkelse blant unge ved barnevernsin-

stitusjoner svarte noen av respondentene at 
de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Da 
måtte forskergruppen ta stilling til om anony-
miteten eller det mulige overgrepet veide tyngst.

– Spørsmålet er hvordan vi best kan bidra 
til at mennesker i en vanskelig situasjon kan 
komme i en bedre situasjon, utdyper Grøn-
ningsæter.

Han mener at balansegangen i mange til-
feller går mellom den nytten kunnskapen fra 
forskningsprosjektene bidrar til, og beskyttelsen 
av individer.

– Den generaliserte kunnskapen som vi får 
fra forskningen, kan bidra til å bedre systemet 

og forhindre fremtidige overgrep. Hvis man 
varsler om enkeltsaker, kan det hindre at syste-
met bedres, sier han.

I barnevernsprosjektet endte det med at det 
ansvarlige departementet ble varslet om hvilke 
barnevernsinstitusjoner det var snakk om, og 
det ble igangsatt ekstraordinært tilsyn. 

– Jeg mener vi fikk balansert spørsmålet om 
å varsle med å få frem den generelle kunnska-
pen, sier Grønningsæter.

Naive forskere
Han mener det er viktig at slike problemstil-
linger belyses i undervisning og veiledning av 
studenter og forskere. Bjørnebekk understreker 
også betydningen av at forskere er klar over 
begrensningene i taushetsplikten før de går inn 
i sensitive forskningsprosjekter.

– Særlig for oss som jobber med sensitive 
spørsmål, er det viktig å ha innsikt i disse dilem-
maene og det etiske og juridiske grunnlaget. 
Forskere kan ha en noe naiv innsikt i sin mu-
lighet til å skjerme sine informanter, sier hun 
og innrømmer at det også er en egen erfaring. 

– Jeg har ligget våken mange netter og lurt 
på hva jeg skal gjøre. For å jobbe med dette 
må du være bevisst, og du må vite hva du kan 
håndtere. Bevisstheten rundt dette må inn i 
veiledningen, og det er viktig å ha kunnskap 
om hvilke begrensninger som loven gir, og ikke 
være naiv med tanke på taushetsløftet.

av Aksel Kjær Vidnes

– Hvis man varsler om enkeltsaker, kan det 
hindre at systemet bedres, sier Arne Backer 

Grønningsæter.
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– Du må vite hva du kan håndtere, og ikke være naiv, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.
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Forskningskonferanser:

– Momsen må fjernes
Den gjør det dyrere å arrangere internasjonale forskningskonferanser i Norge, sier prorektor ved HiOA.

– Merverdiavgiften på forskningskonferanser 
bør fjernes, mener prorektor ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus (HiOA), Frode Eika Sandnes.

Avgiften fordyrer norske forskningskonfe-
ranser med 25 prosent, hevder han. Dette gjør 
det vanskeligere for norske forskere å arrangere 
internasjonale konferanser og svekker mulig-
heten til internasjonalisering og nettverksbyg-
ging. Det går igjen ut over kvaliteten på norske 
forskningsmiljø, mener han.

– Et rimelig tiltak
Merverdiavgiftsloven har unntak fra avgiften for 
undervisningstjenester og formidling. Unntaket 
burde også gjelde forskningskonferanser, mener 
Sandnes. Etter loven er all konferansevirksom-
het avgiftspliktig.

– Det vil være et enkelt og rimelig tiltak. Slik 
kunne politikere og forskningstopper vise at 
de gjør noe for å forenkle forskernes hverdag. 
Momsen gir lav inntekt for staten, men vil gi 
en stor gevinst for forskerne hvis den fjernes. 
Da blir det én mindre barriere for å arrangere 
internasjonale konferanser, sier han. 

– Momsen er vel ikke helt gjennomtenkt. 
Det er nok ikke ment at den skal ramme slik, og 
alle vet heller ikke om det, sier Sandnes.

Budsjettet ble redusert
Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, 
Victoria Rosén, var nylig medarrangør på en 
internasjonal konferanse i språkvitenskap. 
Momsen skapte vanskeligheter.

– Vi fikk vite ganske sent at det var moms 
på konferansen. Da hadde vi allerede laget 
budsjett, uten å vite at 25 prosent av registre-
ringsavgiften skulle gå til moms. Det har vært 
forvirrende og skapt merarbeid for organisa-
sjonskomiteen, sier hun.

Hun mener det virker meningsløst at norske 
deltakere ikke betaler moms når utlendinger 
må. For nordmenn har råd til å betale norske 

priser, mens særlig deltakere fra land i finans-
krise ikke har det, påpeker hun.

– Hvis vi skal opprettholde internasjonale 
kontakter og ha konferanser her, kan vi ikke 
la utlendinger betale full pris. Vi prøver alltid 
å finne måter å få ned utgiftene på, og fjerning 
av moms på forskningskonferanser må være et 
riktig tiltak, sier hun.

Som konferansearrangør i vår opplevde også 
professor Knut H. Sørensen ved Institutt for tverr-
faglige kulturstudier på NTNU momsen som et 
problem. Han forteller at det skapte ekstraarbeid 
og ekstrautgifter, men at de unngikk økt deltaker-
avgift takket være tilskudd og egeninnsats. 

Han mener som Sandes at momsen ikke var 
ment å ramme slik. 

– Bestemmelsen er merkelig, gitt at grunn-
forskning er fritatt moms. Det var nok ikke 
meningen at forskningskonferanser, som er en 
del av forskningen, skulle være momspliktig. 
Dette burde det ha vært ordnet opp i, sier han.

– Ikke et problem
Per Mangset ved Høgskolen i Telemark har 
arrangert mange konferanser, men han deler 
ikke erfaringene.

– Spørsmålet om moms har aldri vært oppe 
som et problem. Heller ikke kostnadsnivået i 
Norge har vært noe stort tema, selv om det har 
vært nevnt, sier Mangset, som er professor ved 
Institutt for kultur- og humanistiske fag.

Han mener økonomi er noe arrangører i alle 
land strever med, men at det regnes som lettere å 
arrangere konferanser i Norge fordi vi er så rike. 

– Vanskelig å endre loven 
Kunnskapsdepartementet opplyser at andre 
europeiske land også har moms, men satsene 
varierer. Sverige og Danmark har 25 prosent.

– Jeg er enig i at forskningskonferanser er 
viktige for internasjonalisering og faglig ut-
vikling. Men så vidt jeg kjenner til, har heller 

ikke sammenliknbare land fritak for moms på 
forskningskonferanser, sier Kari Balke Øiseth, 
ekspedisjonssjef i Forskningsavdelingen. 

Hun tror loven vil bli vanskelig å endre. 
– Hvis det reelle problemet er et høyt norsk 

kostnadsnivå, samt plunder og heft knyttet til 
å følge momsregelverket, tror jeg det vil være 
vanskelig å få til et unntak i merverdiavgifts-
loven, sier hun.

Venstres leder Trine Skei Grande mener at det 
er uheldig å ha moms på rene forskningskonfe-
ranser, fordi hun vil ha mer slik virksomhet. Men 
det er avgrensningsproblemer knyttet til et fritak. 

– Dette må utredes og kvalitetssikres av Fi-
nansdepartementet. Vi vil derfor ta det med oss vi-
dere i vurderingen av hvordan vi kan bidra til enda 
mer forskningsintensivitet i Norge, uttaler hun.

av Elin Havelin Rekdal

Merverdiavgift

 ▪ avgift til staten som beregnes ved 
omsetning, uttak og innførsel av varer 
og tjenester til landet

 ▪ informasjonsformidling er avgiftspliktig, 
inkludert deltakelse på konferanser med 
presentasjon av forskning

 ▪ omsetning og formidling av undervis-
ningstjenester er unntatt loven

Kilde: Lovdata og Forskningsrådet

– Hvis momsen fjernes, blir det én mindre barriere for å arrangere internasjonale  
konferanser i Norge, mener Frode Eika Sandnes. (Illustrasjonsfoto)

Trine Skei Grande mener det er uheldig 
med moms på forskningskonferanser.
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Instituttsektoren:

En rekke uløste konflikter
Manglende grenseoppgang mellom fristilte institutter og statlig forvaltning skaper store problemer.

– Vi trenger å få avklart hvor den sterke fagkom-
petansen skal sitte – hos forvaltningen eller hos 
oss som fristilt institutt? sier Lars Andresen, 
direktør i Norges geotekniske institutt (NGI). 
Han tar opp et utbredt problem i instituttsek-
toren, nemlig forholdet mellom de statlige for-
valtningsorganene og de fristilte forskningsin-
stituttene. Mens statens institutter får midler 
over statsbudsjettet, har de fristilte instituttene 
bare et mindre basistilskudd og må hente drifts-
midler gjennom konkurranse. Flere av de frie 
instituttene hevder at forvaltningsinstituttene 
bruker sin statstilknytning til å konkurrere med 
dem om eksterne oppdrag.

I forrige utgave av Forskerforum tok direk-
tørene ved Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) og SINTEF Fiskeri og havbruk til orde 
for en fristilling av all oppdragsforskning fra 
staten.

– Regjeringen bør fristille alle forskningsin-
stitutter fra staten, slik at det blir like konkur-
ransevilkår og uavhengighet i forskningen, sa 
NINAs direktør Norunn S. Myklebust.

– Politiske grunner
Ifølge Wiktor Sørensen, tidligere direktør i 
forskningskonsernet Norut, er store deler av 
instituttsektoren preget av allianser mellom 
departementene og deres foretrukne partnere.

– Svært mange av instituttene er etablert 
av politiske grunner, både når det gjelder tek-
nisk-industrielle institutter, marin forskning 
og det som ligger i landbrukssektoren, hevder 
Sørensen. Han etablerte Forskningsinstitut-
tenes fellesarena i 2007 og har hatt en rekke 
ledende posisjoner i Forskningsrådet og private 
forskningsinstanser.

– Båndene mellom departementene og de 
statlige instituttene ligger forferdelig fast i den 
norske strukturen, men nettopp derfor er det 
særdeles viktig å gå opp grensegangene, sier 
Sørensen.

Trenger avklaring
En gjennomgang viser at fristilte institutter 
har svake konkurransevilkår, spesielt innenfor 
miljøforskning, landbruk og fiskeri, men også 
innenfor arbeidsforskning og utenriks.

Ett eksempel er forholdet mellom nevnte 
NGI og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), som har sin egen fagkompetanse og 
dessuten administrerer grunnbevilgningen til 
NGI. Siden 1994 har den reelle bevilgningen til 
skredforskning i NGI blitt halvert, mens NVE 
har fått økte bevilgninger til varslingstjenester 
som bygger på NGIs forskning.

Frittstående NILU (Norsk institutt for luft-
forskning) har måttet gi avkall på forskning 
som det har tung kompetanse på, til fordel for 
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og 
sjømatforskning, som ligger direkte under Fis-
keri- og kystdepartementet.

– Miljøkjemiske analyser av fiskekvalitet i 
havet er noe vi historisk har kompetanse på, 
men vi har avfunnet oss med at disse oppdra-
gene nå ligger utenfor vår rekkevidde, sier Ole-
Anders Braathen, viseadministrerende direktør 
i NILU.

Føringer på privat fond
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 
(FHF) er fullfinansiert av næringen selv, men 
styres som et offentlig forvaltningsorgan under 

Fiskeri- og kystdepartementet. Da forsknings-
selskapet Nofima ble opprettet i 2008, krevde de-
partementet som majoritetseier at FHF skulle gi 
oppdrag for 50 millioner kroner årlig til Nofima. 
I 2012 ga fondet FoU-tilsagn på til sammen 163 
millioner kroner, hvorav 46 millioner til Nofima.

– Vi forstår at andre aktører reagerer på avtalen 
med Nofima, men FHF kan forsikre at Nofima 
har fått alle sine midler som prosjekttilsagn på 
faglige kriterier, uten at vi har skjelt til avtalen, sier 
kommunikasjonssjef Hans Petter Næs i fondet.

– Fravær av prinsipper
Wiktor Sørensen mener Nofima-avtalen er et 
lysende eksempel på statlig overkjøring av frie 
konkurransevilkår i instituttsektoren.

– Å forlange at fondet skal gi penger til No-
fima per automatikk tyder på et totalt fravær av 
prinsipper, sier Sørensen. Han mener statlig 
prioritering av egne forskningsmiljøer virker 
selvforsterkende.

– Forskningsinstitutter med store faste be-
vilgninger har både ledig tid og fastlønte for-
skere som kan målrette svært gode søknader i 
konkurranse mot fristilte miljøer med dårligere 
vilkår. Derfor kan noen vokse på bekostning av 
andre, men er denne veksten forskningspolitisk 
ønskelig for nasjonen Norge? spør Sørensen.

av Andreas Høy Knudsen

Frie forskningsinstitutter innenfor fiskeri er blant de mest utsatte 
for konkurranse fra statens forskningsmiljøer.

Dette er saken:

 ▪ 54 institutter har statlig basisbevilgning. 
40 av disse er organisert som frie stiftel-
ser eller privateide aksjeselskap. Resten 
er statlige forvaltningsorganer med sær-
skilte fullmakter, hel- og deleide statlige 
aksjeselskap. I tillegg kommer institut-
ter direkte underlagt departementene.

 ▪ De fristilte instituttene hevder at forvalt-
ningsorganer og statlige fagmiljøer kon-
kurrerer med dem på ulike vilkår. Flere 
krever at alle statens forskningsoppga-
ver skal settes på anbud.
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16 000 mindre per måned – går det bra?
Blir du arbeidsufør får du ca 66 % av ordinær inntekt – dersom du er offentlig ansatt og medlem i
Statens Pensjonskasse. Jobber du privat kan det være betydelig mindre.

Gjennomsnittslønn for alle medlemmene i statlig sektor er kr 560 000. Det gir kr 370 000 i 
uførepensjon. Dette innebærer en årlig inntektsreduksjon på kr 190 000, nesten 16 000 per mnd.

De faste kostnadene blir ikke redusert om du blir ufør; husleie og lån og alle andre utgifter skal 
betales som før. Kanskje du bør regne over om inntekter og utgifter balanserer, om uførhet skulle 
ramme deg?

Uføreforsikring
Forskerforbundets obligatoriske forsikring inneholder bl.a en uføreforsikring på maksimalt  
kr 409 000 hvis du blir mer enn 50 % varig ufør. Erstatningen reduseres med 2 % årlig etter fylte  
25 år. De fleste vil ha behov for å utvide uføredekningen.

Du kan i tillegg kjøpe vår billige uføreforsikring for å sikre deg og familien økonomisk.  
Prisen for tilsvarende forsikringer direkte i forsikringsselskapene er 3-5 ganger høyere enn gjennom 
Forskerforbundets kollektive avtale.

Ta kontakt!

Forskerforbundets forsikringskontor gir deg råd om hva slags forsikringer du bør ha.

Forskerforbundets forsikringskontor 
forsikring@forskerforbundet.no        Tlf: 21 02 34 30        www.forskerforbundet.no/forsikring

Priseksempler for medlem 30 år 40 år 50 år

Ufør 12 G / 24 G / 36 G 430 / 860 / 1 290 1 075 / 2 150 / 3 225 2 455 / 4 910 / 7 365

Viktig melding til deg som er ung!
Det er lurt å kjøpe uføreforsikring mens man er ung og frisk.  
Prisen er veldig lav for yngre personer, samt at konsekvensen ved å bli ufør i ung alder er ofte mye 
større enn når man blir eldre og har romsligere økonomi.  
Som ung og ufør mister du også flere år med arbeidsinntekt enn når du er eldre. I tillegg er det  
viktig å kjøpe uføreforsikring før man får noen lidelser, som f.eks vond rygg.  Har du problemer 
med ryggen når du vil kjøpe forsikringen, får du fort en reservasjon i forsikringen for uførhet  
oppstått pga av rygglidelser.

24 G = 2 045 880 kroner.
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INNLAND

FAGSAMARBEID:

Flerkulturell satsning
 ■ Høgskolen i Bergen skal sammen med Høgskolen i Oslo og 

Akershus og Universitetet i Tromsø kurse lærere i barnehager, 
skoler og voksenopplæringen i hvordan man kan takle språkpro-
blemer og kulturforskjeller. Flerkulturell pedagogikk, flerspråk-
lighet og andrespråkspedagogikk står på pensum, opplyser hib.
no. Nytt er det også at undervisningen skal skje ute i felten, i de 
ulike barnehagene og skolene. Andre høgskoler og universiteter 
skal også kurses, så de kan bidra i satsningen etter hvert.

MUSEUMS FORSKNING:

– Aktiviteten  
må økes

 ■ Det har vært en økning 
i forskningsaktiviteten ved 
norske museer de siste 
årene, men det er ikke 
nok, heter det fra Norges 
museumsforbund. Forbun-
det foreslår flere tiltak for 
å videreutvikle aktiviteten: 
en støtteordning gjennom 
Forskningsrådet for for-
skerskoler og nettverk, økt 
prosjektstøtte via Kulturrå-
det samt etablering av en 
gaveforsterkningsordning. 
Museene må også innlem-
mes i CRIStin, slik at forsk- 
ningen synliggjøres og 
samarbeidet mellom mu-
seumsforskere og andre 
forskningsmiljø styrkes.

AKADEMISK FRIHET:

– Tør ikke kritisere ledelsen 
 ■ Medisinprofessor Johan Storm ved Universitetet i Oslo mener 

det har utviklet seg en skadelig selvsensur og fryktkultur blant 
universitetets forskere, skriver Universitas. – Fryktkulturen er 
meget skadelig fordi universitetets virksomhet er helt avhengig 
av åpen meningsbrytning og diskusjon, sier Storm. Han forteller 
at forskere kvier seg for å kritisere ledelsen fordi de ikke vil miste 
forsk-ningsmidler. Han ønsker seg derfor et eget forskerombud 
for å bøte på fryktkulturen.

UTDANNINGS
FORSKNING:

Har fått mer 
penger 

 ■ Den årlige veksten i 
FoU-utgifter til utdan-
ningsforskning har i snitt 
vært på 14 prosent mellom 
2007 og 2011, ifølge en ny 
NIFU-rapport. I 2011 ble 
det brukt omlag 1,1 milliar-
der kroner på feltet. Uni-
versitetene stod for 60 
prosent av forskningen i 
2011, høgskolene 30 pro-
sent og instituttsektoren 
10 prosent. Universitetet 
i Oslo var den største en-
keltinstitusjonen innen 
utdanningsforskning og 
Oslo den største regionen, 
med Vestlandet som num-
mer to. 

MERKEVARENAVN:

Reagerer på 
«BI-gutta»

 ■ Handelshøyskolen BI 
reagerer på at TV3 bruker 
betegnelsen «BI-gutta» på 
en gruppe deltagere i pro-
grammet «Charterfeber». – 
TV3 misbruker BIs merke-
varenavn i en kommersiell 
sammenheng. Det er åpen-
bart ikke noe vi liker, sier 
kommunikasjonsdirektør 
Christian-Marius Stryken 
til Dagbladet. Han påpe-
ker at det faktisk bare er 
én av guttene som er elev 
ved skolen. TV3 mener 
derimot at «BI-gutta» er 
en vanlig betegnelse på en 

guttegjeng 
og vil ikke 
endre på 
bruken. 

NÆRINGSLIVS
FORSKNING:

Norge i leder-
stolen

 ■ I ett år skal Norge ha for-
mannskapet i EUREKA, det 

europeiske 
nettverket 
for forskning 
i nærings-
livet, opp-
lyser Fors-

kningsrådet. – Norge overtar 
formannskapet i EUREKA 
på et strategisk viktig tids-
punkt, rett før EUs Horisont 
2020-program kommer i 
gang. Dette gir gode mulig-
heter for Norge til å komme i 
inngrep med de forsknings-
politiske prosessene i Eu-
ropa, sier Kristin Danielsen, 
leder for det norske for-
mannskapet og internasjonal 
direktør i Forskningsrådet.
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SKATTEFUNN:

Rekordmange søkere
 ■ Antall foretak som søkte fradragsordningen SkatteFUNN har 

økt med over 20 prosent sammenlignet med fjoråret, opplyser 
Forskningsrådet. – Det er svært gledelige tall. Vi forventer flere 
søknader før årets slutt og regner totalt med godt over 2000 
innen utgangen av 2013. Trenden vi ser, tyder klart på at skatte-
fradragsordningen er en utløser for at bedrifter starter eller full-
fører sine utviklingsprosjekter, sier Anne Kjersti Fahlvik, divi-
sjonsdirektør i Forskningsrådet.

DIGITALISERING OG MOOC:

– Er dette det store skiftet?
 ■ Den første, norske MOOC-konferansen ble arrangert av Universi-

tetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer i september, skriver khrono.
no. MOOC står for «massive open online course» og er på fullt fart 
inn i norsk utdanningshverdag. – Er dette det virkelig store skiftet 
– er det nå det skjer, og utdanningen skal digitaliseres? Jeg vet ikke, 
men uansett kommer MOOC til å endre utdanningen, sa UiOs it-di-
rektør, Lars Inge Oftedal, under konferansen. NTNU avholder i høst 
landets første MOOC-kurs.

EUFORSKNING:

– Preget av 
ja-folk

 ■ Norsk EU-forskning er 
tendensiøs, mener lede-
ren for Nei til EU, Heming 
Olaussen. – Forskningen 
er preget av folk som har 
et altfor bejaende forhold 
til EU som system, sier 
han til Klassekampen. Han 
mener Senter for europa-
forskning ved Universite-
tet i Oslo er blant dem som 
produserer ukritisk fors-
kning. Nå har organisasjo-
nen opprettet et stipend på 
20 000 kroner til en mas-
tergradsoppgave om EU. 
Stipendet skal «stimulere 
til kritisk kunnskapsutvik-
ling om EU», ifølge utlys-
ningen.

FORSKNINGSRÅDETS PRISER:

Økologi, engasjement og overvåking
 ■ Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2013 har blitt 

tildelt professorene Bernt-Erik Sæther og Steinar Engen, begge 
ved NTNU. Deres tverrfaglige samarbeid i biologi og matematikk 
har gitt banebrytende kunnskap av stor betydning for økologisk 
forskning, ifølge juryen. Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved 
Norges idrettshøgskole fikk årets formidlingspris for sitt uredde 
engasjement over mange år. Innovasjonsprisen gikk til Prox Dy-
namics og verdens minste overvåkingshelikopter på 16 gram.

FORSKNINGS FINANSIERING:

NHO ønsker ny modell
 ■ NHO vil ha en ny finansieringsmodell for forskning ved universi-

teter og høgskoler. For organisasjonen er det viktigst at finansierings-
systemet bedre kan bidra til at Norges konkurranseevne styrkes gjen-
nom forskning og innovasjon, heter det på nho.no. Organisasjonen 
vil ha debatt om hvorvidt milliardene som bevilges fra staten til fors-
kning i UH-sektoren, kan forvaltes bedre for å få mer igjen for pen-
gene. Temaet skal diskuteres på en NHO-konferanse 15. november.

FORSKNINGSSATSNING:

Uvitenhet om 
kirkemusikk

 ■ Norsk kulturråd ønsker 
å ta initiativet til en forsk-
ningssatsning på kirke- 
musikk. Kulturrådet har 
støttet kirkemusikk i 
mange år, men mener det 
finnes for lite kunnskap 
om utviklingen til musik-
ken som har lange tradi-
sjoner i Norge. Nå utlyses 
et forskningsprosjekt som 
skal beskrive og analysere 
utviklingen i kirkemusik-
ken på 2000-tallet, med 
særlig vekt på profesjonelle 
aktører og organisatoriske- 
og estetiske utfordringer. 
Prosjektet skal også vur-
dere Kulturrådets innsats 
på feltet.

FOU UNDER PRESS:

Bruker forskningstid på papirarbeid 
 ■ Hvert år bruker norske leger tre millioner arbeidstimer på å 

skrive søknader om forskningspenger, opplyser TV2. Tidsbruken 
tilsvarer 1500 heltidsstillinger. Denne tiden burde gått til selve 
forskningen, mener Odd Helge Gilja, professor II ved Klinisk in-
stitutt ved Universitetet i Bergen. – Jeg syntes det begynner å bli 
et problem, fordi det er spørsmål om hvordan vi bruker de beste 
hodene i landet. Skal vi bruke dem til å produsere papir, eller 
skal vi bruke dem til kreativ forskningsarbeid, spør han.

NYBYGG:

Fellesløsning for høgskole
 ■ Høgskolen i Buskerud kan glede seg til innflytting i nye loka-

ler i Kongsberg sentrum høsten 2015. Regjeringen har gitt høg-
skolen fullmakt til å leie nye lokaler som skal bygges av KKP 
Eiendom AS, skriver hibu.no. Lokalene skal huse Kongsberg 
kommune, høgskolen og den tekniske fagskolen Tinius Olsen. I 
nybygget vil høyskolen og fagskolen være samlet med felles bruk 
av arealer. – Vi er sikre på at dette er den beste løsningen for våre 
ansatte og studenter, sier styreleder Sverre Gotaas. 
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Konkurransen om studentane hardnar til ved 
europeiske universitet. Vegen til velstand går 
gjennom det engelske språket.

tekst: Kjerstin Gjengedal  foto: Erik Norrud

Engelsk eller døden

ENGELSK FAGSPRÅK
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Engelsk eller døden
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i sommar har franske professorar igjen 
vore ute i gatene, denne gongen i harnisk over 
eit lovframlegg frå mars i år som tillet meir 
undervising på engelsk ved franske universitet.

Framlegget opnar for unnatak frå den såkalla 
Toubon-lova frå 1994, som mellom anna seier 
at fransk skal vere undervisings- og eksamens-
språk ved franske utdanningsinstitusjonar. 
Diskusjonen gjekk mellom dei som fryktar for 
marginalisering av det franske språket, og dei 
som meiner at fransk akademia treng engelsk 
for å kunne konkurrere på den internasjonale 
arenaen. Endringane vart vedtekne i juli, utan 
at nokon vart overraska.

Internasjonalt på engelsk
Over heile Europa breier nemleg engelsk som 
undervisingsspråk seg med stor fart. Av og til 
blir det bråk, som no i Frankrike – og i Italia då 
det ærverdige Politecnico di Milano i vår annon-
serte at alle masterprogram vil bli underviste på 
engelsk frå neste år. Meir vanleg er det at bruken 
av engelsk berre aukar stille og roleg utan den 
store debatten.

– Eg trur utviklinga i retning av engelsk både 
er styrt og tilfeldig, seier Ragnhild Ljosland ved 
det skotske University of the Highlands and 
Islands. I 2008 tok ho doktorgraden med ei 
avhandling om prosessen bakom omlegginga 
til engelsk som undervisingsspråk ved Program 
for industriell økologi ved NTNU.

I botnen av den styrte utviklinga ligg sjølv-
sagt Bologna-prosessen. Målet for Bologna-de-
klarasjonen frå 1999 var å samkøyre høgare ut-
danning i Europa, slik at studentar og tilsette på 
ein augneblink kunne riste støvet av føtene og ta 
med seg utdanninga si for å studere vidare eller 
jobbe i eit anna europeisk land. I Noreg vart de-
klarasjonen følgd opp med Kvalitetsreforma, der 
ein innførte systemet med treårig bachelorgrad 
og toårig mastergrad. Men deklarasjonen sa 
ingenting om kva språk alle desse frittflytande 
akademikarane skulle kommunisere på.

– I praksis vart det opp til kvart enkelt land å 
avgjere. Det var då norske politikarar sa at der-
som vi skal få til meir internasjonalisering, må 
vi tilby undervising på engelsk, seier Ljosland.

Mest engelsk i små land
Grovt rekna 25 prosent av masterprogramma i 
Noreg er blitt underviste på engelsk dei siste fem 
åra. Det viser tal frå Norsk samfunnsvitskapleg 
datateneste (NSD). Universiteta har flest en-
gelskspråklege mastergrader på menyen, men 
dei finst ved alle typar institusjonar. I år er det 
rapportert inn totalt 232 mastergrader på engelsk 
til NSD, og sjølv om tala er noko uvisse, passar 
dei inn i mønsteret frå Europa elles. Nederland 
er det landet i Europa som tilbyr klart flest mas-
terprogram på engelsk, men i høve til folketalet 
ligg dei nordiske landa også høgt på lista (sjå 
figur side 21).

– Ein viktig del av visjonen vår er å bli ein 
leiande handelshøgskule i Europa. Då må vi re-
kruttere internasjonalt. Dessutan er fagområdet 
vårt retta mot næringslivet, som også blir meir 
og meir internasjonalt. Vi må tilpasse oss den 
utviklinga, seier divisjonsdirektør Jens Petter 
Tøndel ved Handelshøgskulen BI.

Med unnatak av masterstudiet i rekneskap 
og revisjon blir alle masterprogramma ved BI 
underviste på engelsk, og slik har det vore sidan 
1990. Det inkluderer førelesingar, pensumlitte-
ratur, oppgåver og eksamen. BI-studentane kjem 
frå 50 ulike land. Nokre kjem for å ta ein heil 

   BI i Nydalen er ein internasjonal campus. – Vi rekrutterer internasjonalt og kan ikkje forlange at fagpersonar skal kunne norsk, seier Jens Petter Tøndel.

– Generelt er det 
stor semje om at 
tysk ikkje må 
forsvinne som 
internasjonalt 
språk.
Ulrich Ammon

ENGELSK FAGSPRÅK
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grad, andre er her på kortare utvekslingsopphald.
– All forskinga vår skjer på engelsk, og vi er 

involverte i internasjonalt forskingssamarbeid. 
Masterutdanningane våre er forskingsbaserte, 
så dette vekselverkar, seier Tøndel.

Lokkar med nasjonalspråk
Innanfor den store engelsktrenden er det likevel 
interessante variasjonar mellom land. Generelt 
kan ein seie at i dei store landa, som Tyskland 
og Frankrike, utgjer engelskspråklege master-
grader ein relativt liten del av det totale tilbodet, 
sjølv om dei absolutte tala er høge. Programma 
finst først og fremst innanfor visse fagområde 
og rettar seg mot internasjonale studentar. I dei 
mindre landa utgjer dei engelskspråklege gra-
dene ein mykje større del av det totale tilbodet, 
og dei rettar seg både mot internasjonale og 
heimlege studentar.

Ein annan skilnad er at dei store landa, i 
tillegg til engelsk, også nyttar sine eigne na-
sjonalspråk som eit middel til å tiltrekkje seg 
internasjonale studentar.

– Det er uråd å seie om utviklinga i retning 
av engelsk som studiespråk i Tyskland kjem frå 
politikarane eller institusjonane, seier professor 
Ulrich Ammon ved Universität Duisburg-Essen 
på telefon frå Tyskland. Han har lenge forska 
på endringane i bruk av engelsk og tysk som 
akademiske språk.

– Men generelt er det stor semje om at tysk 
ikkje må forsvinne som internasjonalt språk. 
Difor vil grader som blir tilbodne på engelsk, 
også ofte innehalde nokre tyskspråklege delar. 
Tidlegare ville mange studere på engelsk i Tysk-
land for å bruke utdanninga som eit springbrett 
til å arbeide i engelsktalande land, men dette 
har endra seg. No vil mange verkeleg lære tysk, 
og helst bli i Tyskland og arbeide etter enda 
utdanning. Folk har inntrykk av at den tyske 
økonomien er solid, og sjølv om ein kanskje kan 
tene betre i USA, så kan ein også lettare misse 
jobben og stå utan tryggleiksnett.

… men vitskapsspråket er engelsk
I motsetnad til norsk var tysk lenge eit viktig 
vitskapsspråk, men ifølgje Ammon byrja en-
gelsk å ta over kring første verdskrigen. USA 
kom ut av krigen som ei økonomisk stormakt, 
og utviklinga vart berre sterkare då nazistane 
kom til makta i Tyskland og utløyste ein sterk 
hjerneflukt til engelsktalande land.

– Etter andre verdskrigen kunne vi ikkje 
lenger konkurrere. Statusen til eit språk avheng 
av statusen til dei som snakkar det, og tysk vit-
skap låg nede. No har engelsk teke over, men 
språk som tysk og fransk har framleis ein viss 
internasjonal prestisje. Det er likevel mindre 
snakk om å ta vare på språket i Tyskland enn 
i Frankrike. Det kjem nok av at alt som kan 
smake av nasjonalisme, framleis er suspekt i 
Tyskland, seier Ammon.

Om lag samstundes som den franske lov-
endringa vart lagd fram, offentleggjorde Institut 
national d’études démographiques ein studie 
som synte at debatten om bruk av engelsk ved 
franske universitet, i stor mon er ein skinn-

debatt. Basert på intervju med nær 2000 for-
skingsleiarar og nesten 9000 forskarar kunne 
instituttet slå fast at engelsk var det mest brukte 
arbeidsspråket for dei aller fleste. Engelsk var 
nærast einerådande innanfor naturvitskap, 
medan språkvariasjonen var større innanfor 
humaniora, eit mønster som går att i dei fleste 
land. Yngre forskarar tok det å bruke engelsk 
meir for gjeve enn dei eldre gjorde. Alt i alt 
har franske forskarar aldri korkje forska eller 
undervist så mykje på engelsk som dei gjer no, 
og Toubon-lova frå 1994 har dermed i praksis 
vore sett til side i lang tid ved franske utdan-
nings- og forskingsinstitusjonar utan at det har 
ført til sanksjonar av noko slag.

Summen av dei små vala
Sjølv om institusjonane har bestemt kva for kurs 
som skal undervisast på norsk og engelsk, skjer 

likevel mykje av overgangen til engelsk i form 
av dei språkvala studentar og førelesarar må ta 
i kvardagen, meiner Ragnhild Ljosland.

– Og denne ustyrte utviklinga er minst like 
interessant som den politisk styrte. Ein kan 
tenke seg studentar som sit der med sitt per-
sonlege val om å skrive oppgåve på engelsk eller 
norsk, som er dei alternativa som finst i praksis. 
Kva er best for dei i framtida? Vil dei reise til 
utlandet? Eller ta ein doktorgrad? Kanskje vil 
det rett og slett vere enklare å skrive på engelsk 
sidan all faglitteraturen er på engelsk? Og er du 
ein forelesar som kjem inn i eit auditorium der 
det viser seg at av femti studentar er fire–fem 
utvekslingsstudentar, då vil det ofte kjennest 
uhøfleg å førelese på norsk. Dei 45 norske stu-
dentane forstår jo engelsk. Så terskelen er låg 
for at eit norskspråkleg kurs i realiteten blir 
undervist på engelsk.

   På BI er engelsk undervisingsspråket på masternivå. Lærar Yanique D. Fletcher underviser i       
   interkulturell kommunikasjon.

– Dersom fire–fem er 
utvekslingsstudentar, vil det ofte 
kjennest uhøfleg å førelese på norsk.
Ragnhild Ljosland
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I Noreg kan studentar og forskarar velje fritt kva språk dei vil publisere 
på, men stadig oftare er engelsk det einaste reelle alternativet.

ENGELSK FAGSPRÅK



forskerforum 8 • 2013 • side 21

Studentane er meir mobile
Auken i engelskspråklege masterprogram er 
med på å drive auken i studentmobilitet, og 
slike program er difor ein viktig markør når det 
gjeld konkurransesituasjonen innanfor høgare 
utdanning. Tidlegare drog studentar frå fattige 
land for å studere i dei rike, medan studentar 
frå rike land drog på kortare utvekslingsopphald 
i nærområda. Ei ny utvikling er at tradisjonelle 
vertsland no eksporterer fleire studentar enn 
før, og eksportland som Kina er også blitt store 
vertsland. I skuleåret 2011/12 var det til dømes 
46 500 studentar frå USA som studerte til ein 
full grad (bachelor eller master) utanlands, ein 
auke på fem prosent frå året før. Desse kjem 
i tillegg til den store majoriteten som dreg på 
kortare utvekslingsopphald. Auka studieavgif-
ter heime og etterspurnad etter interkulturell 
kompetanse på arbeidsmarknaden kan vere 
mellom årsakene. På få år er mobiliteten blitt 
mykje meir variert.

Ved Det Natur- og Biovidenskapelige Fakul-
tet (SCIENCE) ved Københavns Universitet blir 
om lag 1300 studentar kvart år tekne opp på 
kandidatnivå, som tilsvarar ein norsk toårig 
mastergrad. Av dei er det om lag 400 interna-
sjonale studentar som kjem for å ta heile graden 
sin i København.

– Dei siste åra har dette talet auka kraftig, og 
det har vore ein medviten strategi frå fakultetet 
si side. Vi ønskjer oss dei beste hovuda, seier 
prodekan for utdanning, Grete Bertelsen, til 
Forskerforum.

Språkpolitikk for arbeidslivet
– Vår politikk er at bachelorutdanningane som 
hovudregel skjer på dansk, medan kandidatut-
danningane i hovudsak er engelskspråklege. 

Det er tre grunnar til det: For det første vil vi 
tiltrekke oss dei beste studentane, kvar dei no 
kjem frå. Det er nett komen ein rapport om 
internasjonale studentar i Danmark som syner 
at om lag halvparten ønskjer seg ein karriere i 
Danmark. Vi trur at ved å tilby engelskspråklege 
grader vil vi skaffe flinke folk til det danske 
arbeidslivet. For det andre ønskjer vi å skape 
eit globalt miljø for studentane våre. Mange av 
dei skal ut til arbeidsplassar med ei blanding 
av danske og utanlandske arbeidstakarar. Og 
for det tredje vil vi leggje til rette for utveksling. 
Difor tilbyr vi også nokre kurs på bachelornivå 
på engelsk, fortel ho.

Det kan sjå ut til at det er ein sterk saman-
heng mellom engelskspråkleg undervising, fag-
felt og arbeidsmarknad. Ein rapport frå Institute 
of International Education om engelskspråklege 
mastergrader i Europa viser at handelshøgsku-
lefag ligg heilt i toppen når det gjeld kva fagret-
ningar studentar søker etter hjå StudyPortals, 
EUs internettportal for høgare utdanning. Berre 
ingeniør- og teknologifag er meir populære. 
Tilbodet om engelskspråklege masterprogram 
i Europa er også klart størst innanfor desse to 
fagområda.

Økonomi og kvalitet
Tal frå Tyskland viser, interessant nok, at den 
faglege profilen på dei engelskspråklege pro-
gramma er annleis enn for dei tyskspråklege. 
Til dømes er ein god tredel av tyske masterpro-
gram å finne innanfor humaniora, men berre 
ein forsvinnande liten del av desse er engelsk-
språklege. Til gjengjeld utgjer handelshøgsku-
lefag nesten ein tredel av dei engelskspråklege 
masterprogramma, men berre ein liten del av 
det totale mastergradstilbodet i Tyskland. Det 
ser altså ut til at tyske institusjonar har laga 
engelskspråklege studietilbod med eit spesifikt 
klientell for auga.

Ulrich Ammon meiner økonomiske omsyn 
er ei viktig drivkraft i høgare utdanning.

– Tyske utdanningsinstitusjonar har ingen 
direkte økonomiske insentiv for å tilby un-
dervising på engelsk, men på nasjonalt nivå 
spelar det ei stor rolle. Folketalet går ned, og 
tyske politikarar meiner landet må trekkje til 
seg betre kvalifisert arbeidskraft enn det ein 
får gjennom annan innvandring, seier han, 
og avsluttar:

– Men eg trur ikkje universiteta tenkjer 
på dette. For dei handlar det snarare om at 
internasjonalisering gjev dei høve til å opne 
seg mot verda og bli betre. ■

ENGELSK MASTER PR. INSTITUSJON
Tyskland, Frankrike og Spania tilbyr mange 
fleire masterprogram på engelsk enn mindre 
land som Noreg gjer, men kvar institusjon har 
likevel berre nokre få program på menyen. 
Figuren viser kor mange engelske masterpro-
gram kvar institusjon tilbyr i gjennomsnitt:

Kva er skilnaden på å 
undervise på engelsk og 
norsk?

LENA BYGBALLE
førsteamanuensis, 
Institutt for strategi og 
logistikk, BI
Flyten blir annleis på 
eit andrespråk. Det blir 
eit tammare språk, ein 

misser finessane fordi ein har eit rikare 
ordforråd på morsmålet.

ATLE NESJE
professor, Institutt for 
geovitskap, UiB
Engelsk tek meir tid 
fordi eg må lage mate-
riell på engelsk. Men 
når det er gjort, er gjen-

nomføringa nokså lik, og dei utanlandske 
studentane blir glade.

KAI VICTOR HANSEN
førsteamanuensis, 
Norsk hotellhøgskole, 
UiS
Ein må førebu seg 
meir, slå opp fleire ord. 
Framfor studentane må 

ein berre gjere det beste ut av det og vere 
audmjuk om ein seier noko feil.

Nederland: 18

Danmark: 16

Sverige: 15

Tyrkia: 13

Slovenia: 12

Romania: 11

Belgia: 9

Noreg: 9

Slovakia: 9

Portugal: 8

Tyskland: 4

Frankrike: 3

– Vi trur at vi ved å tilby engelsk-
språklege grader vil skaffe flinke folk til 
det danske arbeidslivet.
Grete Bertelsen

Master på engelsk

 ▪ Tal på masterprogram som blir under-
viste på engelsk i Europa, frårekna Stor-
britannia og Irland:

 ▪ 2002: 560
 ▪ 2008: 1500
 ▪ 2010: 3543
 ▪ 2011: 4664
 ▪ 2012: 5444 (av ca. 18 000 masterpro-
gram i alt. Total-tal manglar for dei 
andre åra.)

Kjelde: Institute of International Education

Tal på masterprogram som blir underviste 
på engelsk i Europa, frårekna Storbritannia 
og Irland:

Kjelde: Institute of International Education/Study Portals
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UTLAND

USA

Kamp mot nettangrep
 ■ Amerikanske universiteter vender seg mot ansatte og studen-

ter for å styrke datasikkerheten, skriver The Wall Street Journal. 
Etter en kraftig økning i nettangrep mot universiteter i USA de 
siste årene, skjerper flere institusjoner sine regelverk og rutiner. 
Ved Stanford er studenter blitt bedt om å bruke avanserte pass-
ord, og mer avanserte påloggingssystemer er i anmarsj. Ved uni-
versitetet i Delaware må studentene ta en eksamen i nettsikker-
het før de får utdelt e-postadresse fra universitetet.

USA

Merker kuttene
 ■ I mars ble det iverksatt automatiske budsjettkutt i USA som 

følge av manglende politisk evne til å enes om et statsbudsjett. 
Det får nå amerikanske forskningsmiljøer merke, ifølge The Sci-
entist. I en nylig publisert spørreundersøkelse blant mer enn 
3700 forskere svarer mer enn tre av fire at de har opplevd kutt i 
forskningsbudsjettene. Kun to prosent svarer at de klarer å hente 
inn tapene gjennom andre kilder. Flertallet mener USA har mis-
tet sin ledende internasjonale posisjon som forskningsnasjon.

STORBRITANNIA

Språkfagene blør
 ■ Så mange som 40 pro-

sent av språkstudiene ved 
britiske universiteter står 
i fare for å stenge innen 
en tiårsperiode, skiver The 
Guardian. Konsekvensene 
kan være alvorlige for lan-
dets diplomatiske og øko-
nomiske fremtid, advarer 
en rekke akademikere og 
politikere. Allerede har an-
tallet universiteter som til-
byr utdannelse innen mo-
derne språk sunket fra 105 
i år 2000 til 62 ved semes-
terstart i år. Ifølge Univer-
sities UK, som represente-
rer landets universiteter, er 
utviklingen drevet frem av 
markedskreftene og kon-
kurransen om studentene.

Bruker 
tilkallingsvikarer

 ■ Universiteter og høy-
skoler bruker dobbelt så 
mange tilkallingsvikarer 
som andre arbeidsplasser 
i Storbritannia, ifølge HR 
Magazine. Ifølge en un-
dersøkelse av fagforenin-
gen University and College 
Union (UCU) benytter 53 
prosent av universitetene 
i England, Wales og Nord-
Irland såkalte null-timers-
kontrakter. Det innebærer 
at ansatte jobber på tilkal-
lingsbasis, etter universi-
tetenes behov. UCU sier at 
bruken av slike kontrakter 
i mange tilfeller er ren ut-
nyttelse.

INDIA

Få vil forske
 ■ Mindre enn én prosent 

av Indias studenter velger 
forskningsrettede studier, 
skriver Times of India. Bare 
0,79 prosent av totalt 20,3 
millioner studenter har valgt 
studier som kan føre til en 
forskerkarriere. Tallene be-
kymrer regjeringen, som vil 
legge frem en handlings-
plan for å øke interessen for 
forskning i studentmassen. 
Flere institusjoner for forsk-
ningsrettet utdanning, inn-
føring av sentere for fremra-
gende forskning og satsing 
på forskningsinfrastruktur 
er blant forslagene.

DANMARK

København best i Norden
 ■ Københavns universitet er det beste universitetet i Norden, 

skriver avisen Politiken. Det er universitetsrangeringen QS 
World University Ranking som trekker konklusjonen i sin inter-
nasjonale sammenstilling av verdens fremste læresteder. Køben-
havns universitet ligger på 45. plass. Av andre nordiske univer-
siteter finner vi Universitetet i Lund på 67. plass, Universitetet 
i Helsingfors på 69. plass og Universitetet i Oslo på 89. plass. 
Også Aarhus universitet er på topp 100-listen med en 91. plass.

NORDEN

Best på private 
midler

 ■ Sverige og Danmark er 
blant de ti landene i ver-
den som er best på å skaf-
fe penger til forskning fra 
næringslivet. Ifølge en ran-
gering fra Times Higher 
Education er svenske uni-
versiteter på en åttende 
plass og de danske uni-
versitetene på en niende 
plass. Norge figurerer ikke 
på listen. I snitt mottar 
svenske og danske univer-
sitetsforskere henholdsvis 
270 000 og 250 000 kro-
ner i forskningsmidler fra  
næringslivet. Resten av 
topp-ti-listen domineres av 
asiatiske land, med Sør-Ko-
rea på topp med mer enn 
550 000 næringslivskro-
ner til forskning per uni-
versitetsforsker. Også Hol-
land og Belgia er å finne 
på listen.
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SVERIGE

Vil sentralisere infrastruktur
 ■ Forskningsinfrastruktur må planlegges sentralt og mer lang-

siktig, konkluderer en utredning på oppdrag fra det svenske  
Vetenskapsrådet. Kåre Bremer, tidligere rektor ved Stockholms 
universitet, har ledet utredningen, og han konkluderer med at 
midler til forskningsinfrastruktur krever en annen form for orga-
nisering og utlysning enn vanlige forskningsmidler. Han sier til 
fagbladet Universitetsläraren at lokale interesser må vike for de 
nasjonale interessene.

FRANKRIKE

Vurderer hijabforbud
 ■ Frankrikes integrasjonsråd foreslår å innføre forbud mot å bære 

hijab ved offentlige universiteter. Det var avisen Le Monde som 
først fikk tak i en lekket rapport der rådet anbefaler å utvide hijab-
forbudet i skolen til å gjelde alle utdannings- og forskningsinstitu-
sjoner. Forbudet skal gjelde enhver bruk av religiøse symboler og 
klær i forelesningssaler og lokaler for undervisning og forskning. 
Franske universitetsrektorer reagerer negativt på forslaget og 
mener det er unødvendig.

TAIWAN

Frikjent for 
injurier

 ■ En taiwansk forsker er 
blitt frikjent for anklager 
om injurier etter at han 
hevdet at det var en sam-
menheng mellom utslipp 
fra et petrokjemisk selskap 
og tilfeller av kreft. For-
skeren Ben-Jei Tsuang ved 
Chung Shing-universitetet 
ble anklaget av Formosa 
Plastics Group og avkrevd 
7,6 millioner kroner i er-
statning. Tsuang skal ha 
lagt frem resultater som 
viste en økning i krefttil-
feller rundt selskapets fa-
brikk. Ifølge tidsskriftet 
Nature har mer enn 1000 
forskere støttet Tsuang i 
prosessen.

AUSTRALIA

Dyrest for 
studenter

 ■ Australia topper listen 
over dyre studiedestina-
sjoner, viser en rapport fra 
bankgruppen HSBC. Un-
dersøkelsen sammenlikner 
studieavgifter og levekost-
nader i 13 land, og plasserer 
Australia på topp foran USA, 
Storbritannia, De forente 
arabiske emirater, Canada 
og Singapore. Totalt bru-
ker utenlandske studenter i 
Australia rundt 225 000 kro-
ner i året på studieavgifter 
og levekostnader, mens til-
svarende kostnader for Tysk-
land, som er det billigste 
landet, er kun i underkant av 
40 000 kroner.

Kutter 
«bortkastet» 
forskning

 ■ Australia har fått en ny 
statsminister, som vekker 
frykt i universitets- og forsk-
ningsmiljøene. Konserva-
tive Tony Abbott har lovet å 
reversere en rekke politis-
ke vedtak fra den foregåen-
de Labor-regjeringen, blant 
annet klimatiltak. Han har 
også varslet å kutte støtte til 
forskning som regjeringen 
mener er «bortkastet». Ifølge 
University World News vil 
den nye regjeringen gå ned 
på prosjektnivå i sine kutt. 
Det har fått fagforeninger og 
forskere til å kritisere Abbott 
for å bryte med den akade-
miske friheten og universite-
tenes autonomi.

SØRAFRIKA

For få 
studieplasser

 ■ Sørafrikanske universi-
teter mottar langt flere søk-
nader enn det finnes studie-
plasser. Flere hundretusen 
søkere kommer i år til å bli 
stående uten studieplass, 
ifølge landets utdannings-
departement. Ifølge den 
sørafrikanske avisen The 
Independent skal utdan-
ningsminister Blade Nzi-
mande ha rapportert at en 
million unge står uten ar-
beid eller studieplass når 
de forlater skolesystemet. 
Bare ved Universitetet i Jo-
hannesburg har de mottatt 
rundt 40 000 søknader til  
10 000 plasser.

KINA

Ønsker flere studenter
 ■ Kinas universiteter skal bli mer attraktive for utenlandske stu-

denter, skriver China Daily. I 2011 var det rundt 4,3 millioner stu-
denter som studerte utenfor sine hjemland, men kun 77 000 av 
dem tok veien til Kina, ifølge OECD. Det har fått det kinesiske 
utdanningsdepartementet til å sette nye mål for universitetenes 
internasjonaliseringsstrategi. Innen 2020 skal 150 000 interna-
sjonale studenter få plass ved kinesiske universiteter. Ifølge avi-
sen skal stipender og engelskspråklige studier bidra til å tiltrekke 
flere studenter.
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DET ER VANSKELEG Å VERE KJØLIG OG ANALYTISK NÅR VENER BLIR BOMBA, FORDRIVNE OG KIDNAPPA.

KRIGSTOLKEN
FRIDA AUSTVOLL NOME I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL    

Bileta frå den syriske borgarkrigen er grufulle, brutaliteten er vanskeleg 
å forstå. Slik er det òg for NUPI-forskar Frida Nome1, som er av dei som 
skal hjelpe oss til å skjøne kva som skjer. Men det Syria ho har lært å 
kjenne gjennom 20 år, er noko anna.

– For meg handlar Syria om venskap, om eit imøtekomande folk og 
ein kultur som tiltaler meg. Syrarane er jordnære og rause, eg har blitt 
invitert inn i familiar og kjent meg inkludert, seier Nome.

– Og som forskar har eg møtt folk med stort mot og vilje til å dele 
kunnskap trass i den risikoen det inneber i ein politistat. Det er møte 
som har gjort inntrykk.

Doktoravhandlinga til Nome skulle handle om sjiamuslimsk misjon i 
Syria, men borgarkrigen gjorde feltarbeidet umogleg. No blir det i staden 
ein studie av korleis syriske imamar har brukt fredagspreikene sine til 
politiske føremål sidan opprøret starta. Sidan feltarbeid i Syria no er for 
farleg, må ho basere seg på opptak av preikene frå nettet.

– Eg er ikkje ferdig med analysen enno. 
Men eg ser at somme av imamane forsvarer 
regimet, andre bruker preikene sine til å 
legitimere opprøret.

Inntil seinvinteren 2011 var det få som 
etterspurde kunnskap om Syria her til lands. 
Så kom den såkalla arabiske våren, og sidan 
da har det vore lite fred å få. Opprøret og 
borgarkrigen krev fortløpande tolking, og 
Nome blir jamt brukt som ekspertkommen-
tator av media. 

– Det er ein vanskeleg balansegang for ein forskar. Idealet er jo at 
det vi formidlar, skal vere forskingsbasert, men kvar og ein av oss har 
berre eit bitte lite forskingsområde som vi kan verkeleg godt. Om vi 
berre skal kommentere det vi har forska direkte på, er det lite vi kan 
bidra med. Eg prøver å halde meg oppdatert på eit mykje breiare felt.  

Ho har i det minste brei kunnskap frå før. Til saman har Nome halde til 
i Syria fleire år av livet sitt, i fleire ulike roller. Ho kom dit første gongen 
som turist tidleg i 90-åra. Seinare har ho vore der som arabiskstudent, 
som forskar og forfattar 2 på feltarbeid, og i to år var ho utlendingsattaché 
ved den norske ambassaden i Syria. Det siste besøket hennar i Damaskus 
var så seint som i februar i år. Da høyrde ho jamt granatnedslaga også 
i hovudstaden.

– Når eg har eit nært, personleg forhold til landet, blir det ekstra 
trist å følgje med på krigen. Det er masse kjensler involvert, og det er 

vanskeleg å vere objektiv og prøve å formidle nøktern kunnskap om eit 
land eg er så knytt til.

Krigen har ikkje brote alle kommunikasjonsliner. Framleis held 
Nome kontakt med mange ho kjenner frå opphalda sine i Syria, mest 
via internett.

– Eg har mange vener og kontaktar der, menneske som har gjeve 
mykje av seg sjølve til meg i arbeidet mitt. No er liva til dei alle prega 
av krigen. Somme har kome seg ut av landet, andre er internt fordrivne 
eller har flytta til andre familiar i sikrare område. Og ein ven av meg er 
kidnappa, truleg av ei opprørsgruppe, seier Nome.

– Mange av dei eg kjenner, er i heilt desperate situasjonar. Iblant spør 
dei meg om hjelp, og eg kjenner at eg har eit ansvar, at eg må prøve å 
bidra. Somme har spurt om eg kan hjelpe dei ut av landet, men det kan 
eg jo ikkje.

– Det lèt fortvilande. Er det noko du kan gjere for å hjelpe?
– Som regel er det lite. Men eg kan vere 

ein kanal ut, og hjelpe folk til å halde kontakt 
med omverda. Eg kan sende pengar iblant. 
Og eg kan bidra med informasjon, til dømes 
hjelpte eg ein familie som var komen til 
Tyrkia, med å finne ut korleis ein kan søkje 
om flyktningstatus via UNHCR. Det tok det 
meg over ein månad å finne ut herifrå, da 
kan du tenkje deg kor vanskeleg det er for 
ein flyktning.

Store konfliktar set sitt preg også på dei som i prinsippet skal rapportere 
og analysere nøytralt, meiner Nome.

– Eg merka det til dømes da militæret tok makta i Egypt i sommar. 
Inntrykket mitt er at mange forskarar som har jobba lenge med ein 
konflikt, fell ned på eine eller andre sida av den konflikten. Eg prøver å 
unngå å plassere meg sjølv tydeleg, men i tilfellet Egypt var det vanskeleg.

Ståstaden til ein kommentator vil vere prega av kor ein har nettver-
ket og kjeldetilfanget sitt. Og Egypt er eit djupt splitta land: President 
Mursi og den muslimske brorskapen vart kasta av hæren i eit statskupp 
i sommar, men mange i den sekulære opposisjonen meiner kuppet var 
naudsynt for å berge demokratiet frå islamistane.

– Kvar einskild forskar har gjerne best kjennskap til éi side av saka. 
Sjølv veit eg til dømes lite om korleis folk på innsida av det egyptiske 
militæret tenkjer, medan eg har ein del kunnskap om ulike islamistmiljø, 
seier Nome.

– Når eg skal uttale meg som forskar, er det viktig at folk kan ha tillit 
til meg. Og om ein føreseieleg støttar éi side i ein konflikt, er det ikkje 
så tillitvekkjande. Av og til må sjølvsagt forskarar òg ta stilling. Men som 
regel prøver eg berre å formidle det eg veit, og presentere perspektiv som 
eg meiner har vore for lite framme.

– Krigen i Syria er slik sett enklare: Det er få i Vesten som har sympati 
med Assad-regimet?

– Ja, men det er viktig å prøve å forklare kvifor regimet handlar som 

– Mange forskarar som har 
jobba lenge med ein konflikt, 

fell ned på eine eller andre 
sida av den konflikten.

1: Frida Austvoll Nome er fødd i 1972. Ho har studert religionshistorie og ara-
bisk, og er forskar ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt). Nome har òg 
arbeidd ved den norske ambassaden i Damaskus, i UD i Oslo, ved PRIO og 
i Utlendingsdirektoratet.

2: Nome gjorde mykje research i Syria til boka Langs smuglerruta, som kom 
ut i 2005. Her skildra ho menneskesmuglinga gjennom land som Syria, 
Tyrkia, Iran og Irak.
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det gjer. I Syria er det òg eit stort problem at vi har så lite uavhengig 
informasjon om kva som skjer. Det er svært få utanlandske journalistar 
inne i landet, og dei ender lett med å rapportere berre frå eine sida. Og 
dei er enda færre forskarar som har sett korleis opprørsgruppene går fram 
på bakken. Dei to–tre forskarane som har skrive rapportar om dette, får 
veldig stor definisjonsmakt.

Også det internasjonale ordskiftet mellom forskarar som studerer 
Syria, kan ha eit ideologisk preg, meiner Nome.

– Somme meiner at det er lett å skilje mel-
lom dei moderate og ytterleggåande opprørs-
gruppene, andre meiner skiljet er flytande, 
og at dei såkalla sekulære opprørarane ofte 
samarbeider med grupper knytte til Al-Qaida. 
Iblant har eg inntrykk av at vurderingane heng 
saman med kva folk meiner i spørsmålet om 
opprørarane skal få militær hjelp eller ikkje. 
Slike standpunkt kan prege kva ein vil sjå, og 
korleis ein tolkar biletet.

Formidlinga av kunnskap om eit land i krig handlar om meir enn 
å opplyse ålmenta. Det handlar òg om å gje kunnskap til politiske av-
gjerdstakarar. Sidan gassåtaket utanfor Damaskus i august har debatten 
gått høgt om USA og andre land bør gripe inn militært i Syria.

– Vi forskarar har eit stort ansvar når vi skal kommentere så store 
kriser, der det vi seier, kan få implikasjonar for politiske avgjerder. Eg 

har jobba i UD, og veit at iblant må avgjerder takast raskt, utan tid til å 
lese tjukke rapportar. Da er det viktig at den informasjonen eg bidreg 
med, er så korrekt som mogleg.

– Å drive løpande kommentering av så flytande, uoversiktlege situasjonar 
som dei i Syria og Egypt no, er ekstremt krevjande?

– Det er veldig vanskeleg, og eg er ikkje så glad i å gjere det. Men 
eg føler at eg har eit ansvar for å formidle det eg kan. Og sjølv om eg 

eigentleg alltid ønskjer å nyansere biletet, har 
eg kome til at det som regel er best å velje ein 
ganske tydeleg bodskap som eg vil formidle. 
Når eg kjem med nyansar, blir det som regel 
klipt bort uansett.

Omveltingane i den arabiske verda er eit 
døme på at historia iblant tek all verdas fag-
kunnskap på senga. Knapt nokon Midtausten-
kjennarar såg opprørsbølgja kome. Og regionen 
har sikkert fleire overraskingar å by på i åra som 
kjem. Dette er ein vanskeleg epoke for dei som 

skal spå om framtida.
– Ut frå kjennskapen din til landet: Kunne du ant kor stort det destruktive 

potensialet var i Syria før borgarkrigen byrja?
– Nei, eg kan ikkje seie det. Men det kom ein del åtvaringar. Da de-

monstrasjonane tok til våren 2011, var nokre av kontaktane mine i den 
syriske opposisjonen svært opptekne av at opprøret måtte haldast frede-
leg. Dei meinte at eit væpna opprør ville bli ein katastrofe. Dessverre har 
dei som har arbeidd for dialog og ei forhandlingsløysing, blitt lite høyrde.

I starten av opprøret var Nome blant dei mange som såg for seg at 
Assad kunne falle ganske raskt.

– Eg var nok prega av at det hadde gått slag i slag i Tunisia og Egypt, 
og overvurderte kor mykje folkepresset kunne bety. Men det var jo ikkje 
uventa at Assad ville slå hardt attende. Regimet har tradisjon for det, og 
har klart å slå ned opprør før.

– Eg har reist litt i Syria sjølv, og det gjer det vanskelegare å skjøne bestia-
liteten i krigføringa. Eg opplevde syrarane som eit svært venleg folk.

– Ja, det er verkeleg grufullt, det som skjer. Men når det gjeld å kom-
mentere bestialiteten, har eg gått tom for ord. Det er så mange fryktelege 
bilete, og det gjev ei kjensle av avmakt. Noko av det verste er å sjå bilete 
av overlevande, folk som skal leve vidare etter å ha mista familien sin.

– Om du skal prøve å sjå nokre år fram i tid – kva kan denne krigen ende med? 
For han må jo ende ein dag?

– Krigen må ta slutt, men det er uendeleg mange scenario for kva som 
kan skje. Det er så enormt mange drepne, og det er vanskeleg å seie om 
Syria kan overleve som samfunn. At Syria skal bestå som stat er enda 
mindre truleg. Eg tviler på at nokon kan vinne denne krigen, dersom 
det tyder å vinne kontrollen over heile landet.

Den syriske borgarkrigen ser ut til å ha blitt stadig meir sekterisk. 
President Assad og dei fleste andre leiarane i regimet og hæren er alawit-
tar 3. Alawittane er berre kring ti prosent av befolkninga i Syria, medan 
det store fleirtalet er sunnimuslimar.

– Sjølv tenkjer eg at sidan krigen har blitt så sekterisk, vil det føre til at 
Assad og alawittane må tape på sikt. Ein minoritet klarer neppe å undertryk-
kje ein majoritet for alltid?

– Det er vanskeleg sjå for seg at regimet kan vare veldig lenge. Eg 
trur òg at Assad må falle til slutt, fordi han ikkje lenger har legitimitet i 
majoritetsbefolkninga. Samtidig skal vi hugse at dette regimet har klart 
å halde seg ved makta i 40 år. Eitt av grepa deira har vore å framstille seg 
som dei som vernar minoritetane og den sekulære og tolerante kulturen 
i Syria, seier Nome.

– Assad har ei viss støtte også blant sunniar som fryktar ytterleggåande 
islamisme. Men vi veit lite om kor Assad står i sivilbefolkninga i Syria, 
vi tek det ofte for gjeve at alle vil ha han fjerna.

– Nokre av scenarioa som regimet skremmer med, kan jo stemme. Om 

– Om vi berre skal 
kommentere det vi har forska 
direkte på, er det lite vi kan 

bidra med. 

3: Trua til alawittane er ei sidegrein av sjiaislam, men har trekk også frå kristen-
dommen. Dei fleste alawittar lever i Syria. Gjennom historia har denne 
minoriteten vore undertrykt av sunnimajoriteten. Men da Hafiz al-Assad tok 
makta i Syria i 1970, vart alawittane den mektigaste folkegruppa i landet. 

Nome var seinast i Syria i februar. Her 
er ho på grensa mellom Libanon og 
Syria, og ventar på visum for å kunne 
reise inn til Damaskus. (Foto: privat)

SAMTALEN
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opprørarane sigrar, kan det bli eit massemord på alawittar og kanskje kristne 
i Syria.

– Det kan bli heilt forferdeleg. Minoritetane i Syria vil vere i stor fare 
om regimet fell. Samtidig skjer det allereie massakrar på majoritetsbe-
folkninga. Og ein kan jo spørje seg kor mykje vern minoritetane har i 
dag – landet er i krig, og det går ut over sivile uansett.

I løpet av to år med krig i Syria har FN og 
det såkalla verdssamfunnet stort sett vore ein 
avmektig tilskodar til blodbadet. Frida Nome 
har ingen klare svar på kva ein bør gjere.

– Det er eit kolossalt dilemma: Skal ein 
gripe inn militært eller ikkje? Båe delar får 
store konsekvensar. Men det er òg mange 
måtar for omverda å handle på enn ein stor 
militærintervensjon. Det trengst til dømes meir 
humanitær bistand til sivilbefolkninga og dei 
syriske flyktningane.

– Du kjenner jo UD frå innsida. Kor aktivt går departementet ut for å 
hente kunnskap frå fagmiljø som NUPI i store kriser?

– Det er masse kontakt mellom UD og forskarmiljøa. Vi held foredrag 
for folk frå UD og møter ofte folk derifrå i faglege samanhengar. På 
Blindern er det seminar kvar månad om Midtausten-spørsmål, og der 
er det ofte folk frå UD. Vi brukar alle dei kontaktane og kanalane vi har 
til å styrke kunnskapen.

Dei utanrikspolitiske miljøa i Noreg dannar ein slags fellessfære, der 
folk går att og fram mellom ein handfull institusjonar. Frida Austvoll 
Nome er eit godt døme: Ho har sjølv arbeidd for UD i Damaskus og som 
seniorrådgjevar i Oslo, og ho har vore forskar ved PRIO.

– Folk går att og fram mellom NUPI, PRIO, statsvitskap på UiO og 
Utanriksdepartementet. Er det nokre uheldige sider ved dette? Blir det ei form 
for samforstand?

– Det kan nok vere. Men eg føler ikkje at eg må støtte opp om UDs 
politikk på nokon måte som forskar. Eg har òg skrive kronikkar der eg 
har kritisert norsk utanrikspolitikk. Men Noreg er eit lite land, vi har 

små miljø. Og eg trur det er viktigare at vi har 
den kontakten mellom politikarar og forskarar 
enn å halde miljøa åtskilde for å unngå slik 
samforstand. Men det er viktig at vi har kritiske 
røyster som vågar å utfordre konsensus.

I skrivande stund er det framleis heilt ope 
om USA kjem til å gripe inn militært i Syria. 
Kva følgjer eit slikt åtak kan få, veit verken 
Nome eller nokon annan. Og stormaktsspelet 
kring landet, mellom USA og Russland, Iran 
og Saudi-Arabia og mange mindre spelarar, er 

utanfor det ho ønskjer å uttale seg om.
– Dette handlar om mykje meir enn Syria: Det er stormaktspolitikk, 

det er eit regionalt spel, og det er militære spørsmål som eg ikkje kan 
svare på. Men ofte når eg stiller til intervju, får eg jo dei spørsmåla òg, 
seier Nome.

– Det kan vere freistande å late seg trekkje utpå. Men av og til må eg 
rett og slett seie det som det er: Eg veit ikkje.

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

For NUPI-forskar Frida Austvoll Nome 
er borgarkrigen i Syria ei personleg 
sak. Mange vener og kjende av ho er 
råka av konflikten på ulike vis.
(Foto Erik Norrud)

– Når det gjeld å 
kommentere bestialiteten, 

har eg gått tom for ord. 
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Prosjekt: The tax systems in Mozambique, Tanzania and Zambia: capacity and constraints. institusjon: Chr. Michelsens Institutt.  
finansiering: Norad. metoder: Kvantitative og kvalitative i kombinasjon, inkludert intervjuer med næringslivsledere, skatteadministratorer, 
politikere, sivilsamfunnsaktører og bistandsarbeidere i caselandene. ny kunnskaP: Mye er oppnådd gjennom reformer. Men svak kobling mel-
lom skattebetaling og offentlige tjenester, samt skattefritak for mange bedrifter, bidrar til å svekke skattekulturen.

– Skatt er hjelp
til selvhjelp

hvem: Odd-Helge Fjeldstad, Chr. Michelsens Institutt, og Kari Kristine Heggstad, Skatteetaten

hva: Skattesystemer i bistandsland

hvorfor: Skatt bygger land

av Siri Lindstad  
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Skal folk flest være velvillig innstilt til skatt, 
må den oppleves som rettferdig og 
meningsfull, mener skatteforskerne. 
Her syersker i Tanzania.
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– Det er viktig å ufarliggjøre skatt, sier Odd-Helge Fjeldstad og Kari Kristine Heggstad. 
(Foto: Paul Sigve Amundsen)

– Skatt er så mye mer enn bare inntekter til 
staten. Skatt er rett og slett nasjonsbygging. 
Odd-Helge Fjeldstad har hatt skattesystemer i 
afrikanske land som fagfelt i over tjue år og er 
kanskje den som har jobbet lengst på dette feltet 
her til lands. Han er samfunnsøkonom ved Chr. 
Michelsens Institutt i Bergen og forskningsdi-
rektør ved forskningsnettverket International 
Centre for Tax and Development (www.ictd.ac). 
Ett av mange prosjekter han har ledet, og som 
nylig ble avsluttet, var et Norad-finansiert pro-
sjekt der man så på skattesystemene i Mosam-
bik, Tanzania og Zambia. Prosjektet ble lyst ut 
internasjonalt og ble tildelt Chr. Michelsens 
Institutt etter en anbudsrunde. 

Her var også Kari Kristine Heggstad med på 
lag et. Hun er statsviter og var tidligere ansatt 
ved Høgskolen i Bergen, der hun var prosjekt-
leder for Senter for nyskaping. I dag er hun 
rådgiver i Skatteetaten i Bergen. 

– Mange av dem vi møter fra afrikanske 
myndigheter, er så lei av å snakke om alt som 
ikke virker. Å forske på skattesystemer gir deri-
mot en konstruktiv og engasjerende vinkling på 
hvordan en kan gå fram for å løse utfordringer 
som fattige land står overfor, sier Heggstad.
Skatt bidrar til å forme folks forhold til staten, 
hvorvidt staten leverer det folk forventer at den 
skal i forhold til hva de selv bidrar med, mener 
Fjeldstad. 

– En av årsakene til at noen land er avhen-
gige av utenlandsk bistand, er at verken donorer 
eller landenes egne myndigheter har lagt vekt 
på å utvikle skattesystemene. Et effektivt skat-
tesystem er hjelp til selvhjelp.

Upopulær skatt
Skatt er så mangt. Da Fjeldstad begynte å for-
ske på skattesystemer på begynnelsen av 1990-
årene, tok han først fatt på det kommunale 

skattesystemet, blant annet i Tanzania. Det var 
kjennetegnet ved at det var ekstremt kompli-
sert og uoversiktlig, for ikke å snakke om svært 
upopulært. Ikke minst gjaldt det den såkalte 
«hodeskatten», også kalt «koppskatt». Det var en 
personskatt som alle voksne menn måtte betale, 
uavhengig av økonomisk betalingsevne. Dette 
var med andre ord en skatt med svært negativ 
fordelingseffekt. 

– I Storbritannia innførte daværende stats-
minister Margaret Thatcher en hodeskatt på 
slutten av 1980-årene. Det førte til «Poll Tax 
Riots» i mange britiske byer og var en medvir-
kende årsak til Thatchers avgang i 1990, fortel-
ler Fjeldstad.

I Øst-Afrika, som blant annet omfatter da-
gens Tanzania, ble hodeskatten introdusert av 
tyske og britiske kolonimyndigheter. 

– Slik endte mange afrikanere opp som billig 
arbeidskraft i byggeprosjekter, på plantasjer og 
lignende. Den eneste måten de kunne skaffe 
kontanter til skatten på, var gjennom lønns-
arbeid. Den innbetalte skatten ble brukt til å 
finansiere koloniadministrasjonen, og bidro 
også til å delfinansiere kolonikrigene. Det var 
i det hele tatt en ekstremt upopulær skatt som 
likevel ble tatt videre da landene ble uavhengige. 

Raidet brylluper og begravelser
Protestene i Øst-Afrika mot hodeskatten tok 
sjelden form av organiserte opprør.

– Det var mer snakk om spontane opprør. I 
1990-årene fikk jeg høre om hvordan skatteinn-
kreverne for eksempel kunne dukke opp i bryllup 
og begravelser og kreve at folk viste kvitteringer 
for innbetalt skatt. Da reagerte folk gjerne spon-
tant med raseri. Jeg har besøkt en del landsbyer 
i Tanzania som skatteinnkreverne opplevde som 
så farlige at de ikke våget å dra inn dit.

Sammen med kollega Joseph Semboja, 

professor i økonomi og tidligere direktør ved 
forskningsinstitusjonen REPOA i Dar es Salam, 
argumenterte Fjeldstad for at hodeskatten var 
med på å undergrave legitimiteten både til lo-
kale myndigheter og til skattesystemet generelt.

– Den ble da også fjernet i 2003. Det har 
skjedd store forenklinger i det tanzanianske 
skattesystemet, dels som følge av våre anbefalin-
ger basert på forskning over lang tid. Men fort-
satt er det mye som gjenstår, bare så det er sagt.

Noen slipper unna
Tanzania har, for å fortsette å bruke det som 
eksempel, rundt 46 millioner innbyggere, og 
folketallet stiger raskt. Samtidig er det færre 
enn én million registrerte skattebetalere, hvorav 
en stor del er ansatte i store og mellomstore 
bedrifter samt i offentlig sektor.

– Det er med andre ord noen få som står for 
skatteinnbetalingen i Tanzania. I 2005 bidro 
286 bedrifter med 70 prosent av den totale skat-
teinngangen, påpeker Fjeldstad.

Veldig mange bedrifter er innvilget skattefri-
tak. Det skaper problemer, forteller Heggstad.

– Utenlandske investorer får ofte skattepause 
slik at man slipper å betale skatt de første årene. 
Det som da gjerne skjer, er at bedriften «sel-
ges» når den skattefrie perioden er over, for å 
så gjenoppstå som et tilsynelatende nytt firma, 
med nytt navn, og med en ny skattefri periode. 
Skattefritakene undergraver skattesystemet, 
påpeker skatteforskerne. Det skaper et system 
som er dyrt å administrere, det danner grunnlag 
for korrupsjon, og det bidrar til å legitimere 
skatteunndragelse for dem som ikke får fritak.

Skattefri bistand
Men også donorprosjekter nyter godt av skat-
tefrihet i mange afrikanske land. 

– Argumentet mot skatt på bistandsprosjekter 
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er at dette nettopp er bistand, og bistand skal 
man ikke skatte av. Men skattefritak for donorer 
er med på å komplisere hele systemet, og man 
sender ut signaler om at skatt er noe man kan 
fritas fra. Dessuten kan donorfinansierte pro-
sjekter importere toll- og skattefritt, noe som 
i verste fall utkonkurrerer lokal industri. Dette 
påpekte økonomer i finansdepartementet i Tan-
zania allerede i 1993 da jeg jobbet med dem, 
sier Fjeldstad.

Først nå begynner imidlertid noe å skje på 
dette punktet. 

– Danmark var i 2011 første ute med å opp-
heve denne typen skattefritak for egne bistands-
prosjekter. I fjor kom Norge etter, på prøvebasis.

– Og dette er blant annet din fortjeneste?
– Jeg har bidratt til å sette problemstillingen 

på dagsordenen, men det er politikere som fatter 
beslutninger. Det samme gjelder kommuneskat-
tereformen i Tanzania. Det tok jo mange år fra 
Joseph Semboja og jeg gjennom forskningen vår 
dokumenterte problemene til det kom en reform. 

Bygger en skattekultur
Også mange multinasjonale selskaper benyt-
ter seg av muligheter til å unndra seg beskat-
ning, blant annet ved å bruke skatteparadis. Det 
samme er gjerne tilfellet for den økonomiske 
eliten i de enkelte landene. 

– Jeg leder et prosjekt nå der vi studerer hvor-
dan folk oppfatter skattesystemene i ni afrikan-
ske land, og hva som underbygger folks vilje til 
å betale skatt. Er det koblet til måten skatten blir 
krevet inn på, eller risikoen for å bli oppdaget 
om man ikke gjør det, og dermed blir ilagt en 
eller annen form for straff? Og hvor viktig er 
det for den enkelte person og bedrift hva andre 
gjør, altså om andre betaler skatt – eller ikke, 
forteller Fjeldstad.

For i bunn og grunn handler det om å bygge 
en skattekultur som folk og bedrifter opplever 
som rettferdig og meningsfull. 

– Det å skape en sterkere kobling mellom 
det folk betaler, og det de ser at de får igjen, er 
en stor utfordring. For uansett hvor sterk skat-
teadministrasjonen er, og hvor mye kapasitet 
som er bygget opp her, så bygges ikke en bred 
skattebase der folk deltar frivillig uten at man 

skaper en sterkere kobling mellom innbetaling 
og offentlige tjenester. Dette handler om å bygge 
en samfunnskontrakt.

I flere land forsøker myndighetene å synlig-
gjøre hva skattepengene går til. I Sør-Afrika kan 
man for eksempel se store veiskilt, satt av opp av 
skatteadministrasjonen, der det står at «Denne 
veien er finansiert av dine skattepenger». 

En fordel å være norsk
– Skatt er politikk. Vår jobb er å peke på det 
som fungerer i de ulike systemene, og det som 
ikke gjør det, og komme med forslag til effek-
tivisering. Så er det andre med politisk makt 
og vilje som må ta det videre, sier Fjeldstad, og 
understreker at de aldri kommer med «ferdig-
snekrete» og «norske» løsninger på de enkelte 
landenes skatteutfordringer.

– Jeg kan uansett mer om skattesystemene i 
en del afrikanske land enn hva jeg kan om det 
norske. Samtidig er det nok en fordel å være 
fra Norge i en del sammenhenger, i og med at 
vi ikke har vært en kolonimakt, men derimot 
har en lang bistandshistorie å vise til. Likevel: 
Uansett hvor man kommer fra, må det en kom-
mer med, være faglig forankret skal man bli tatt 
alvorlig og bli lyttet til, sier han.

– Det oppleves nok også som positivt at vi 
kommer fra et land der systemene for beskat-
ning fungerer godt. Bare det at vi har en ordning 
hvor bankene automatisk utveksler informasjon 
til bruk i folks selvangivelser, er til inspirasjon, 
sier Heggstad. ■

Skatt for utvikling

 ▪ Det norske bistandsprogrammet «Skatt 
for utvikling» ble etablert som eget pro-
gram i 2011. 

 ▪ Norad, UD og særlig ambassadene i 
enkelte afrikanske land hadde da alle-
rede i flere år arbeidet med skatt.

Programmet har fire innsatsområder:
 ▪ styrking av skattemyndighetene  
i samarbeidsland

 ▪ multilateralt samarbeid
 ▪ forskning og formidling av kunnskap 
om skatt

 ▪ støtte til sivilt samfunn

   – For oss er det viktig å forstå utfordringene til dem som skal betale skatt, sier Odd-Helge Fjeldstad og Kari Kristine Heggstad. (Foto: Paul Sigve Amundsen)



forskerforum 8 • 2013 • side 31

HISTORISKE BILDER

Naturen under lupen
«2 mannlige, 2 kvinnelige studenter bøyd over botanisk forsøk. Botanisk 
ekskursjon, skoleforsøkskurs til Fana – ‘Store Milde’ juni 1946. 

T. Braarud og G. Berg var blant lederne av kurset.» Slik heter det i føl-
geteksten til det øverste bildet hentet fra Universitetshistorisk fotobase 
ved Universitetet i Oslo (UiO). Store Milde er et herregårdsanlegg sør i 
Bergen kommune.

Det overlappende bildet nederst i høyre hjørne er gjengitt i sin helhet 
under. Overlappingen skyldes at bildene er klistret oppå hverandre i 
fotoalbum, opplyser Anne Vaalund ved Museum for universitets- og 
vitenskapshistorie (MUV). Vaalund forteller at kurset noen steder er 
rubrisert som «skoleforsøkskurs», andre steder «botanisk kurs». Hun 
beklager at mer informasjon om bildene ikke er oppgitt, men har bidratt 
med en rekke opplysninger om de to nevnte kurslederne:

Trygve Braarud (1903–1985) var botaniker og marinbiolog ved UiO. I 
1947 fikk han et professorat i marin botanikk, og bygde over 25 år opp et 
internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Det største forskningsskipet ved 
UiO, som fungerer som base for marin, feltbiologisk utforskning, er opp-
kalt etter Braarud. Gunnar Anton Berg (1915–1981) leverte inn hovedopp-
gave i biologi i 1941. Han er blant annet kjent for Floraen i farger fra 1951, 
som var beregnet på allmennheten og til feltbruk. Boka ble svært populær 
og kom i tre utgaver med flere opplag. Den ble mye brukt i skolesammen-
heng. Berg og Braarud utga sammen Arbeidsbok i biologi i 1946.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, MUV, Botanikkens historie i 
Norge. Bildene er utlånt av Universitetshistorisk fotobase, MUV, UiO. 
Fotografen er ukjent.
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10 kjappe20 nøtter

Typisk kompleks hverdag

 – Hva jobber du med akkurat nå?
 – Jeg har en typisk kompleks museumshverdag og jobber med detaljer 
for et arrangement vi skal ha, samt et seminarinnlegg, og så skal jeg 
undervise.

 – Hvor tenker du best?
 – De gode ideene kommer gjerne rett etter at jeg har stått opp, men de 
realiseres best på kontoret foran datamaskinen.

 – Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
 – Jeg må få si to: Fredrik Barths Manifestasjon og prosess (1994), den 
kommer en ikke utenom, og Marianne Gullestads Kultur og hver-
dagsliv (1989).

 – Hva skal til for å bli en god museumspedagog?
 – Man bør ha en fagbakgrunn, og den bør også inkludere pedagogikk. 
Selv inspireres jeg av å undervise. Og så må man jo like å møte folk da.

 – Hva er tabu i ditt fag?
 – Ja, det må være at man ikke liker å møte folk. Det kan hende at det er 
noen i undervisningsstillinger som synes det er litt hardt.

 – Hva karakteriserer kontorplassen din?
 – Jeg har et lyst og fint kontor i nye lokaler og utsikt ut fjorden. Her ligger 
bøker inndelt i stabler enten til jobbing eller til inspirasjon.

 – Ved hvilken institusjon i verden skulle du gjerne tilbrakt et  
arbeidsår?

 – Pitt Rivers Museum ved Universitetet i Oxford. Et etnografisk museum 
med historisk sus og et virvar av hele verdens hverdagsgjenstander 
utstilt.

 – Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du ha falt ned på?
 – Jeg ville studert mer økonomi, som jeg tok på videregående. Det har 
betydning for vår virksomhet på en måte vi ikke diskuterer rent faglig. 

 – Om du var statsråd med ansvar for forskning og høyere utdanning, 
hvilket enkelttiltak ville du gjennomføre?

 – Jeg ville sørget for at det kom masse penger inn til forskning og 
kunnskapsutvikling ved museene, særlig til forskning på egen praksis.

 – Hva vil du lese mer om i Forskerforum?
 – Vellykkede forsknings- og utviklingsprosjekter i museene og om folk 
som videreutvikler sin kompetanse. Opp og fram med dem!

av Elin Havelin Rekdal

Eva Dagny Johansen
Medlem nummer 40176836  
i Forskerforbundet
stilling: museumspedagog på  
Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta 
museum
utdanning: hovedfag i sosialantropo-
logi, med pedagogikk i fagkretsen,  
Universitetet i Tromsø
første jobb etter endt utdanning: 
et undervisningsengasjement i kultura-
nalyse på tidligere Høgskolen i Finnmark
karrieremål: Nå er jeg motivert av å 
jobbe mot førstestillingskompetanse.

Iran
a. Nemn minst to av dei fire iranske presidentane sidan revolusjo-

nen i 1979.
b. Kven har sidan 1989 vore øvste åndelege leiar i landet?
c. Kva var det sentrale stridstemaet under Abadan-krisa 1951–54, 

som førte til at statsminister Mossadegh vart erstatta av sjah 
Reza Pahlavi?

d. Kva for persisk vitskapsmann, filosof og poet er i Vesten særleg 
kjend for dikta som er samla under tittelen Rubaiyat?

e. Kva var folketalet i Iran i år 2010 (margin: fem millionar)?

Here comes the sun
f. Kva for norsk by får i vinter sollys via ein 14 tonn tung solspegel 

oppe i dalsida?
g. Kor i Oslo kan ein sjå Edvard Munchs monumentale bilete Solen?
h. Kva for roman av J.G. Ballard er filmatisert av Steven Spielberg?
i. Kva for bilprodusent står bak modellen Sunny?
j. Kva for grunnstoff utgjer nesten tre firedelar av massen til sola?

Folk og folkeslag
a. I kva for land – der dei også har status som nasjonal minoritet – 

finn ein flest av det slaviske folket sorbarar?
b. Kor i verda bur yanomami-folket, som i vår fekk besøk av Kong 

Harald?
c. Kva namn fekk sambandet mellom dei nordamerikanske folke-

slaga mohawk, cayuga, seneca, oneida, onondaga og tuscarora?
d. Kva kallast det nordafrikanske folkeslaget som blant andre 

fotballspelaren Zinedine Zidane og den svenske Grand Prix-
vinnaren Loreen stammar frå?

e. Kor i verda lever samojedane?

Plagg
a. Kva for plagg som enno er i bruk, har namn etter eit ord for 

bukse på hindi?
b. Kva er ein fadermordar?
c. Kva kallast desse?

d. Kva for plagg har (mest sannsynleg) opphavet sitt i dei neder-
landske orda for sove + frakk?

e. Kva slags lang trøye/skjorte for kvinner har namn etter det som 
var eit vanleg mannsplagg hos romarane?

Svar:
Iran
a. Rafsanjani, Khatami, 

Ahmadinejad, Rouhani
b. Ayatollah Ali Khamenei
c. Nasjonalisering av olje-

industrien
d. Omar Khayyám
e. 75 millionar

Here comes the sun
a. Rjukan
b. I Universitetets Aula
c. The Empire of the Sun 

(Solens Rike)
d. Nissan
e. Hydrogen

Folk og folkeslag
a. Tyskland
b. I Amazonas
c. Irokesar-sambandet
d. Berbarar
e. I Russland (Nord-Sibir)

Plagg
a. Pyjamas
b. Høg, stiv snipp eller

halskrage
c. Selbuvottar
d. Slåbrok (slaapen – rok)
e. Tunika



forskerforum 8 • 2013 • side 33

LEDER

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

Nye tankar og usikre løysingar
Då Erna Solberg talte til Høgres landsmøte i vår 
la ho oppsiktsvekkande stor vekt på kunnskap og 
forsking. Området har fått meir merksemd frå 
politikarane, men det er framleis ikkje opplagt å 
leggje så stor vekt på det som Solberg gjorde då: 
«Norge er på femteplass når det gjelder satsing 
på forskning og utvikling. Men ikke i verden. I 
Norden. Jeg liker det ikke når vi taper for sven-
skene i skisporet. Men jeg er Høyrekvinne nok 
til å bli enda mer irritert når vi, med alle våre 
oljepenger, taper for hele Norden når det gjelder 
forskningsinnsats. (…) Høyre vil at de beste 
universitetene i Norden er norske universiteter.»

Det er tid for å minne om ytringa frå den 
kommande statsministeren. Av dei fire borgar-
lege valvinnarane er det elles Venstre som mest 
utrøytteleg har mint om forskinga, til og med 
gjort den til ei valkampsak. Leiar Trine Skei 
Grande posisjonerte seg på førehand med å seie 
at ho gjerne ville verte kunnskapsminister. I eit 
intervju med Forskerforum i 2011 
oppsummerte Skei Grande enga-
sjementet på denne måten: «Kunn-
skapspolitikken er kjernen i alle dei 
politiske områda som er viktigast 
for oss: klimapolitikken, fornying 
av velferdsstaten, alt må skje gjen-
nom kunnskap. Det er nøkkelen til 
alt eg driv på med. Eit samfunn som 
misser respekten for kunnskap, kan 
ikkje vekse.»

Det er verd å merke seg at alle 
dei fire partia – iallfall som dei ordla 
seg før valet – vil satse sterkare på forsking. 
Forskerforbundet stilte partia spørsmål om for-
skings- og utdanningspolitikk, og oppsummerte 
svara med pressemeldinga: «Partiene går til 
valg på en ambisiøs kunnskapspolitikk.» Dei 
fire borgarlege valvinnarane er trekt positivt 
fram på ulike måtar, 
blant anna her: «For-
skerforbundet vil også 
fremheve at H, V og 
FrP vil innføre tiltak for 
mer konkurransedyktig 
lønn i UH-sektoren, og 
at Høyre og KrF ekspli-
sitt sier at de vil styrke 
basisbevilgningen til 
universitetene og høyskolene.»

Medan eg skriv dette driv dei fire partia med 
sonderingar, og Høgre er det einaste sikre regje-
ringspartiet. Dei har røpa lite om kva som er på 

plass av politikk, men på den fjerde dagen kom 
det nokre ganske generelle drypp. Forsking er 
ikkje ein elefant i romet, som Lofoten/Vester-
ålen/Senja, asylbarn eller handlingsregel. For 
eitt av punkta var, re-
ferert av NRK: «De 
vil realisere kunn-
skapssamfunnet og 
satse på forskning.»

Dei  kan  van-
skeleg kome unna 
med anna enn bud-
sjettauke. Eit anna spørsmål er korleis satsinga 
skal kome. Sportsmetaforikken til Solberg i 
sitatet over er ikkje det einaste teiknet på kva 
retning det kan gå i: Meir spissing, sterkare 
kopling næringsliv-forsking, og meir vekt på det 
ein trur ein kan måle – det vil seie fleire teljekan-
tar. Dei borgarlege må òg, gjennom samarbeid 
i regjering – iallfall i Stortinget – finne ut av 

nokre seigliva problem og spørsmål: 
Skal dei styrke, og samordne finan-
sieringa av instituttsektoren? Kor-
leis skal dei forbetre handlingsromet 
ved universitet og høgskular? Korleis 
skal samansetninga av institusjonar 
for høgare utdanning og forsking sjå 
ut, og korleis skal ansvarsfordelinga 
vere mellom dei? Forskerforum har 
òg spurt partia om forskingspoli-
tikk før valet, og der kom det fram 
at Høgre meiner det ikkje er ei tid 
for å godkjenne nye universitet. 

Fyrst vil dei ha unnagjort gjennomgangen av 
finansieringsordninga for UH-sektoren. FrP 
vil redusere talet på universitet og høgskular. 
Og vil partia, som enn så lenge er i opposisjon, 
realisere framlegget om å opprette eit forskings-
politisk utval rett under statsministeren?

Mykje av forskings-
politikken vil òg liggje 
fast. Eit konserverande 
element i så måte er 
den nyleg handsama 
forskingsmeldinga, 
der alle stortingspartia 
gjekk saman om hovud-
linene for politikken 
framover. Nokre nøk-

kelpunkt: Innføring av ein tiårsplan for for-
sking. Finansieringsordninga for UH-sektoren 
skal evaluerast. Det skal kome ei stortingsmel-
ding om kvalitet i høgare utdanning. Noreg skal 

delta fullt i Horisont 2020, EUs omfattande 
forskingsprogram.

Når det gjeld arbeidsvilkår og tryggleik i ar-
beidslivet er det god grunn til å vere på vakt 

mot den kommande 
regjeringa. Enkelt 
sagt kan det verte 
tale om å forsvare 
rettar i staden for 
å forbetre dei. Som 
kjent er bruken av 
mellombels tilset-

ting i UH-sektoren ekstremt høg samanlikna 
med resten av arbeidslivet. Bruken av ulovleg 
mellombels tilsetting er òg eit utbreidd pro-
blem. Like fullt: Då dei raud-grøne fyrst kom 
til makta, var dåverande kunnskapsminister 
Øystein Djupedal tidleg ute med å oppheve 
høvet til å tilsette mellombels i 12 år i prosjekt-
stillingar. Fire år vart den nye øvre grensa. No 
har Venstre føreslått å setje denne vidare ned til 
to år, og dei har fått fylgje av KrF. Det skal mykje 
til at partia når fram med saka.

– De borgerlige partiene har en politikk som 
ligger nærmere opp mot våre ståsteder i ar-
beidslivs- og næringspolitikken, seier NHO-sjef 
Kristin Skogen Lund til ANB. Det er varsamt 
sagt, for no har arbeidsgjevarsida eit høve til 
å kome på offensiven. Dei vil ha endringar i 
arbeidsmiljølova, som meir fleksibel arbeidstid. 
På pinleg vis – gjennom eit feilsend e-brev til SV  
har det òg kome fram at Venstre lenge har hatt 
kontakt med NHO om framlegg til endringar 
i arbeidsmiljølova. Fagrørsla bur seg på dette, 
for å hindre ein fleksibilitet som mest tener 
arbeidsgjevarane. Skogen Lund krev vidare lik 
pensjonsordning i offentleg og privat sektor, 
noko som fort kan føre til svekking av pensjons-
ordningane i offentleg sektor. – I stedet for å 
rive ned offentlige tjenestepensjonsordninger 
bør Skogen Lund sørge for at lavlønte kvinner 
i NHO-området får anstendige tjenestepen-
sjonsordninger, sa NTL-leiar John Leirvaag til 
Klassekampen.

Unio, hovudorganisasjonen til Forskerfor-
bundet, er elles nøgde med utsiktene til å verte 
handsama meir på line med LO av ei ny re-
gjering. Unio legg òg vekt på lovnadene om at 
utdanning og kompetanse skal løne seg. Det er 
omtrent slik ein må tenkje: ta alle gode lovnader 
frå den komande borgarlege regjeringa på alvor. 
Så får ein tidsnok ruste seg med argument og 
kampvilje mot dei dårlege.

Forsking er ikkje ein elefant i romet

Dei kan vanskeleg kome unna 
med anna enn budsjettauke.

LEDER  KRONIKK  DEBATT  BØKER
Send kronikkforslag til kjetil.brottveit@forskerforum.no. Kronikkens lengde må ikke overstige 10 000 tegn, inkludert mellomrom. 
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Ny allianse utdanning–forsking
Noreg bør samarbeide meir med dei nye, økonomiske stormaktene om forsking og utdanning, 
meiner regjeringa. SIU og Forskingsrådet tek opp hansken.

Regjeringa ønskjer å knyte utdan-
ning nærare opp til næringspoli-
tiske interesser i samarbeidet med, 
Brasil, Russland, India, Kina, Sør-
Afrika (BRIKS) og Japan. Dette 
er folkerike statar med veksande 
økonomi, som er i ferd med å bli 
dei viktigaste aktørane i den glo-
bale økonomien. Med unntak av 
Russland har samarbeidet innan 
høgare utdanning og forsking med 
desse landa så langt vore avgrensa. 
Kunnskapsdepartementet har no 
tatt initiativ til å etablere eit nytt 
verkemiddel som stimulerer til 
gjensidig utdanningssamarbeid 
med desse landa, tufta på eksiste-
rande forskingssamarbeid.

I forskingsmeldinga som vart presentert i 
mars i år, legg regjeringa vekt på at forsking, hø-
gare utdanning og innovasjon bør og skal sjåast 
i samanheng, og at det skal stimulerast til sam-
spel og integrasjon mellom desse aktivitetane 
ved universitet og høgskolar. Særleg ønskjer ein 
å sjå tydeleg samanheng mellom høgare utdan-
ning og forsking i internasjonalt samarbeid. Det 
er eit uttalt ønske at studentar i større grad skal 
trekkjast inn i internasjonale forskingsprosjekt, 
og at dei skal dra nytte av dei internasjonale 
nettverka til norske forskarar. Vidare blir det 
framheva at norske universitet og høgskular bør 
tenke strategisk omkring val av internasjonale 
samarbeidspartnarar, og regjeringa vil stimu-
lere til utvikling av institusjonelle partnarskap, 
som omfattar både forsking og utdanning. Dei 
same føringane vart også lagde allereie i 2009, 
i internasjonaliseringsmeldinga.

Ifølgje utrekningar frå den amerikanske in-
vesteringsbanken Goldman Sachs vil den øko-

nomiske produksjonen til Brasil, 
Russland, India og Kina allereie i 
2032 vere på nivå med den samla 
økonomien i alle vestlege land. 
Rundt 2050 vil økonomien i Kina 
vere dobbelt så stor som økono-
mien i USA. Ein stadig større del 
av verdas kunnskapsproduksjon 
skjer også i desse landa. Det hastar 
altså med å etablere relasjonar til 
desse landa, og det seier seg sjølv 
at dei er av stor nærings- og kunn-
skapspolitisk interesse for Noreg. 
Dette er land norske universitet og 
høgskular i relativt liten grad har 
etablerte samarbeid med, sjølv om 
slike relasjonar har auka i omfang 

dei siste åra.
Kunnskapsdepartementet har gitt Forskings-

rådet og Senter for internasjonalisering (SIU) 
i oppgåve å utvikle eit verkemiddel for å kople 
forsking og høgare utdanning i det internasjo-
nale samarbeidet. Dei to organisasjonane våre 
har tatt opp hansken og utvikla eit program som 
startar opp hausten 2013, og som universitet 
og høgskolar kan søke om støtte frå. Partnar-
skapsprogrammet har fått namnet UTFORSK 
– namnet understrekar den viktige koplinga 
mellom UTdanning og FORSKing. SIU admi-

nistrerer programmet, i nært samarbeid med 
Forskingsrådet.

Programmet opnar for at norske institusjo-
nar som har Forskingsrådsprosjekt med eitt av 
dei prioriterte landa, kan søke om midlar til å 
utvikle og gjennomføre utdanningsaktivitetar 
knytte til forskinga. Dersom ein har fått for-
skingsmidlar frå Forskingsrådet til eit prosjekt 
som involverer ein partnar i til dømes India 
eller Russland, kan ein altså søke midlar frå 
UTFORSK til å inkludere studentar i prosjektet.

I pilotfasen frå 2013 til 2015 skal det brukast 
åtte millionar kroner til utdanningsaktivitetar. 
For dei master- og doktorgradsstudentane som 
får høve til å delta i denne fasen, vil det kunne 
bety at dei får vere med på faglege kurs saman 
med forskarar og studentar frå eitt eller fleire av 
dei seks aktuelle samarbeidslanda, dei vil kunne 
få undervisning og rettleiing av professorar frå 
det aktuelle landet, og dei kan få støtte til stu-
dieopphald og feltarbeid i samarbeidslandet.

Kva er så meirverdien av å inkludere stu-
dentar i internasjonale forskingsprosjekt? SIU 
meiner at ein ved å kople forskings- og utdan-
ningsaktivitetar i det internasjonale samar-
beidet aukar utbyttet av samarbeidet både for 
forskarane, studentane og institusjonane.

I ei undersøking SIU gjennomførte tidlegare 
i år, kjem det fram fleire tilhøve som motiverer 

«Det er eit uttalt ønske at studentar i  
større grad skal trekkast inn i internasjonale 

forskingsprosjekt»

Ragnhild  
Tungesvik

seniorrådgjevar,  
Senter for internasjo-
nalisering av utdan-

ning (SIU)

KRONIKK
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forskarar til å engasjere seg i internasjonalt 
utdanningssamarbeid, trass i at dette ikkje gir 
den same økonomiske og karrieremessige ut-
teljinga som forskingssamarbeid gjer. For det 
første kan det for forskarar i små fagmiljø bety 
auka attraktivitet og betra studentrekruttering 
dersom det er opning for studentutveksling og 
samarbeid knytt til aktuelle forskingsprosjekt. 
For det andre kan det opne seg høve til å eta-
blere nye felles studietilbod i samarbeid med 
utanlandske partnaruniversitet som den norske 
institusjonen sjølv ikkje hadde hatt kapasitet og 
kompetanse til å opprette. Det kan for det tredje 
bli gjennomførleg å arrangere feltkurs og/eller 
få tilgang til avansert teknisk utstyr, fordi ein 
kan dele utgiftene og gjere nytte av kvarandre 
sine ressursar, både for forsking og undervis-
ning. Det er særleg nyttig og relevant å kople 
utdanningsaktivitetar på master- og ph.d.-nivå 
til internasjonalt forskingssamarbeid som no 
er i gang. 

For studentar som ønskjer å gjere internasjo-
nale erfaringar og knytte internasjonale nettverk 
i studietida, blir det mogleg å få dette til på ein 
meir målretta og forskingsbasert måte. Studen-
tar som deltar i eit kombinert utdannings- og 
forskingsprosjekt, vil sannsynlegvis oppleve det 
internasjonale samarbeidet dei deltar i, som 
ein godt integrert del av utdanninga dei tar på 
heimeinstitusjonen. Studentane får høve til å 
bygge internasjonale nettverk som er direkte 
knytte til eigne faglege interesser og erfaringar. 
Først og fremst vil det vere studentane som har 
ei spesiell interesse retta mot Brasil, Russland, 
India, Kina, Sør-Afrika eller Japan som vil bli 
involverte i UTFORSK-aktivitetar, eller studen-
tar som gjennom studiet har knytt seg opp mot 
forskarar som har forskingssamarbeid med 
desse landa.

Også institusjonane har mykje å vinne på 
koplinga mellom utdannings- og forskings-
aktivitetar. Mange av dei statlege høgare ut-
danningsinstitusjonane har som uttalt mål å 
integrere internasjonalt forskings- og utdan-
ningssamarbeid, og gjennom UTFORSK får 

dei hjelp for å setje desse strategiane ut i livet. 
Ved å integrere utdanningsaktivitetar med ek-
sisterande internasjonale forskingssamarbeid 
blir samarbeidet utvida, og ein relasjon som 
i utgangspunktet omfatta ein eller nokre få 
forskarar, omfattar også studentar og i mange 
tilfelle administrasjon og leiing ved institusjo-
nen. På denne måten blir det internasjonale 
forskings- og utdanningssamarbeidet sterkare 
forankra ved institusjonane på begge sider, og 
den internasjonale profilen til institusjonane 
står fram meir tydeleg og heilskapleg.

Intensive kurs og feltarbeid er arbeidsmåtar 
som har vist seg svært vellukka i fleire interna-
sjonale forskings- og utdanningsprosjekt. Eit 
døme er henta frå prosjektet Safe Loading and 
Transport of Hydrocarbons from the Barents 
Sea, som var eit samarbeid mellom NTNU og 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) på 
norsk side og St. Petersburg State Polytechni-
cal University på russisk side. I dette prosjektet 
blei det mellom anna arrangert felles feltarbeid 
i Barentshavet for russiske og norske forskarar 

og studentar, i tillegg til fleire felles engelsksprå-
klege kurs på Svalbard for russiske og norske 
mastergradstudentar. Sidan det ikkje finst or-
dinære engelskspråklege kurs ved det russiske 
universitetet, var prosjektmidlane avgjerande 
for å kunne inkludere studentar i forskings-

aktivitetane. Språk- og kulturforskjellar kan 
også representere utfordringar i samarbeidet 
med fleire av desse landa. UTFORSK-midlar vil 
kunne brukast slik at ein lettare kan overkomme 
språkbarrierar og kulturelle utfordringar som 
ein vil kunne støyte på i samarbeidet med dei 
prioriterte landa.

Kunnskapsdepartementet har i første om-
gang løyvd midlar til UTFORSK for ein treårig 
pilotfase. I dette ligg det ein intensjon om å 
forlenge og utvide ordninga etter dette, der-
som det er interesse for programmet og det 
har den ønskte effekten. Forskingsrådet og SIU 
er allereie i dialog om moglege retningar som 
UTFORSK kan gå, også etter pilotfasen. Det er 
no opp til institusjonane og forskarane å bruke 
UTFORSK for å kople utdanningsaktivitetar og 
studentar til forskingsprosjekt som er i gang, 
med BRIKS og Japan. Berre slik kan ordninga 
forlengast og utvidast, med eksisterande eller 
justert innretting.

«Rundt 2050 vil økonomien i Kina vere dobbelt 
så stor som økonomien i USA.»



forskerforum 8 • 2013 • side 36

En lekker liten sak
Karin Gundersen
Kunsten eller livet?
Gyldendal, 2013
120 sider
Veil. pris: kr 349

Marcel Prousts På sporet av den 
tapte tid tilhører verdenslitteraturen. 
Det er setningene, selvsagt, som 

gjør dette verket 
så enestående; 
hvem blir ikke 
slått i bakken 
av hans overdå-
dige, vidunder-
lige setninger? 
Vi som primært 
er nytelseslesere, 
som stadig utset-

ter en tenksom fordøying av teksten 
til fordel for enda noen doser med 
overrumplende beskrivelser og 
vakre bilder, vi får nå hjelp av Karin 
Gundersen. Hun hjelper oss late 
(og ukyndige) til å få enda mer ut 
av verket, i tillegg til at vi får gjentatt 
en glede, slik en fotballtilskuer får 
gjentatt sin glede ved å lese referatet 
fra gårsdagens kamp. Hvert kapittel 
i den lille boka Kunsten eller livet? 
er en inngang til å se at hos Proust 
«henger alt sammen med alt», at 
alle grepene og toneartene henger 
sammen i et gjennomtenkt hele.

Det begynner med metaforene, 
og dem er det som kjent mange av. 
Prousts metaforer er verktøy for er-
kjennelsen, skriver Gundersen, de 
gjør det ikke minst mulig for for-
fatteren å fremheve virkelighetens 
kompleksitet. Verdensanskuelser 
kan tre frem gjennom metaforene. 
Så er det selvsagt reisen i tid. Hvor-
dan Proust, gjennom å spise den 
berømte madeleinekaken, klarer 
å erobre en verden som for lengst 
var forsvunnet i glemselen, i større 
og større utsnitt, helt til han har 
frembrakt «en galakse som kan 
utforskes i det uendelige».

Når universet er etablert, rettes 
oppmerksomheten mot hovedper-
sonen og de menneskene han levde 
med som barn. En scene med be-
stemoren fremheves, og slik frem- 
heves også minner om det vanske-
lige i menneskelige relasjoner, de er 
opphav til gleder – og vonde innsik-
ter om en selv. «Tvetydigheten i alt 
som er», er således også etablert. 
Men minnene har en enda større 
oppgave. De er, når de er hentet 
frem og bearbeidet av forfatteren 
Proust, blitt til et kunstverk, hvor 
hver del i dette kunstverket, hvert 
grep, ikke viser til en sannhet som 

Kva var skilnadane mellom 68-opp-
røret i Vesten og kulturnasjonane 
i austlege sentral-Europa? Nina 
Witoszek gjev eit implikasjonsrikt 
svar i bokas siste kapittel: I Polen 
og Tsjekkoslovakia las nok stu-
dentar og intellektuelle sin Marx, 
men dei henta elles inspirasjon og 
tilflukt i dei kanoniske tekstane til 
den opposisjonelle humanistiske 
tradisjonen som har bore fram det 
europeiske demokratiet, slik han 
vart ført vidare av Arendt, Camus, 
Kolakowski og Milosz. Nokre førte 
tradisjonen vidare i eksil, mange 
brukte han som moralsk ressurs i 
sivilisert opposisjon mot og til slutt 
sivilisert revolusjon i dei Sovjet-
styrte kommunistregima. I Vesten 
derimot, vart den kanoniserte Marx 
supplert med Marcuse, Mao, Freud, 
Chomsky og Lenin, ei leseliste som 
skapte ein mangslungen, men li-
kevel sameinande kritikk av dei 
liberale vestlege demokratia som 
reelt sett manipulerande og auto-
ritære system.

Dette samanliknande perspek-
tivet vert utdjupa og nyansert i 
Nik. Brandal si oversiktlege, men 
finmaska historiske framstilling 
av den vestlege maoismen, og i 
Dag Einar Thorsens skildring av 
venstreekstrem terrorisme i Vest-
Europa. Det venstre-intellektuelle 
landskapet var prega av uklare grå-
soner mellom problematisering, 
opposisjon, mobilisering, under-
graving og terror mot demokra-
tiske rettsstatsinstitusjonar – gråso-
ner som Odd Nerdrums «Mordet 
på Andreas Baader» framleis står 
som eit malerisk symbol på.

Nerdrum er ikkje med i boka. 
Hovudemnet i ei elles sprikande 
bok er den norske maoistiske 
rørsla. Det er også emnet for denne 
meldinga. For det er eit velgrunna 
val. AKP (m-l), med ungdoms- og 
studentorganisasjonane, er den 
mest omfemnande venstretotali-
tære rørsla i Noreg etter 1950 (tru-
leg har nesten 20 000 personar 
vore medlemmer). Partiet såg 
Noreg som ein del av ein imperia-
listisk verdsorden, prega av kapita-
listisk utbytting også her til lands, 
ei verdsordning som skapte kriser 
og krigar, og som måtte styrtast 

og erstattast av proletariatets dik-
tatur. Revolusjonen var uomgjen-
geleg. Og uomgjengeleg valdeleg, 
fordi demokratiet og rettsstaten 
berre er eit ferniss på ein borgar-
leg diktatur, som viser sitt sanne 
andlet når det vert truga. Dette 
sanne andletet er kuppet, fascis-
men, som i Hellas i 1967 og Chile 

i 1972. AKP forsvara Stalins Sovjet, 
Maos Kina og Pol Pots Kambod-
sja, forsvar som kombinerte det å 
bortforklare folkemord med å vise 
til historiske naudsyn på vegen 
mot kommunismen. Partiet var 
eit kaderparti, med ein totalitær 
diskusjons- og organisasjonskul-
tur og sterk mobiliseringsevne, og 
stod i spissen for mange streikar 
og aksjonar i 1970-åra.

Den norske maoismen vert stilt 
fram i Øystein Sørensens analy-
tiske innleiingskapittel, Bernt 
Hagtvets harmdirrande satire 
over AKPs safariar til Kina og 
Kambodsja, Bjørn Westlies sjølv-
framstilling av proletarisering og 
førebuing til ein sovjetisk inva-
sjon gjennom partiet sine sær-
eigne stay-behind-medlemmer, 
Odd Arvid Storsveens analyse av 
angrepa på ytringsfridommen i 
demonstrasjonane mot Green Be-
rets og Entebbefilmane, og Hans 
Petter Sjølis framsyning av korleis 
AKPs hardcore-periode vart vidare-

ført i smågrupper på venstresida.
Eg nøler ikkje med å tilrå boka 

som kjelde til innsikt i dei intellek-
tuelle og moralske mistaka til m-
l-rørsla. Men eg er overraska over 
kor lite ny innsikt eg finn i henne, 
samanlikna med artiklane i og i 
etterkant av boka (m-l), redigert 
av Terje Tvedt for snart 25 år sidan. 
Eit unnatak er, som elles dei siste 
åra, Nik. Brandals bidrag.

Eg trur det er to grunnar til 
det. Den første er redaksjonell: 
Dersom Witoszek, Brandal og 
Thorsens komparative perspek-
tiv hadde innleidd boka, ville det 
ramma inn analysane av AKP 
og norsk venstreekstremisme og 
mogleggjort eit avsluttingskapittel 
som førte analysane vidare. Den 
andre grunnen er at oppgjerstrong- 
en tidvis trumfar innsiktstrongen, 
og at det spekulative (som vandre-
historier om at AKP-arar ga for-
eldre og vener valet mellom ulike 
telefonstolpar dei skulle hengast 
i etter revolusjonen) og anekdo-
tiske ofte får større merksemd enn 
det analytiske. Då mister ein også 
auge for det ålment interessante 
ved norsk maoisme.

Boka minner oss på at m-l 
rørsla – og vi som var med – fram-
leis vekkjer sinne og forakt, ikkje 
minst frå andre som utgjorde 
venstresida på universitet og 
andre lærestadar i 1970-åra. Men 
ho gjev lite ny innsikt i spørsmål 
som AKPs relative suksess sam-
anlikna med maoismen i resten 
av Europa og kvifor norsk ven-
streekstremisme aldri har ført til 
terrorisme. Slik innsikt kan peike 
mot eit anna overordna spørsmål: 
Kva kan historia lære oss om slite-
styrken og motstandskrafta til dei 
norske institusjonane overfor den 
ekstremismen vi stod overfor, ein 
ekstremisme som nok undergrov, 
men òg var voven inn i kjerneinsti-
tusjonane i det norske samfunnet. 
Og svar på det spørsmålet kan kan-
skje gje oss lærdommar om korleis 
vi bør møte nye generasjonar av 
villfarne, farlege sjeler – som vi i 
dag først og fremst finn i islamske 
og høgreekstreme miljø.

av Oddgeir Osland

Villfarne sjeler
Uredigert om ekstremisme.

BØKER

Øystein Sørensen, Bernt 
Hagtvet, Nik. Brandal (red.)

Venstreekstremisme. 
Ideer og bevegelser

Dreyer, 2013
372 sider

Rettl. pris: kr 299
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Nye bøker av forskere
Marit Aas
Ledelse av skoleutvikling
Universitetsforlaget, 2013
168 sider
Veil. pris: kr 299

Rektor har det største ansvaret 
for å drive skoleutvikling. I denne 
boka blir ikke skoleledelse fram-
stilt som noe som én person kan 
utøve alene, men som en sam-
handling mellom skoleledere og 
dem som skal ledes. Forfatteren 
tar utgangspunkt i at de gode 
oppskriftene ikke uten videre kan 
kopieres fra en skole til en annen. 
Aas er førsteamanuensis ved In-
stitutt for lærerutdanning og sko-
leforskning, Universitetet i Oslo. 

Aksel Tjora (red.)
Festival! Mellom rølp,  
kultur og næring
Cappelen Damm Akademisk, 2013 
307 sider
Veil pris: kr 399

Festivaler er viktige i det norske 
kulturlivet. Hvilken betydning har 
de for folkeliv, identitet og akti-
vitet i by og bygd og for mange 
kulturuttrykk? Her undersøkes 
fenomenet av forskere innenfor 
samfunnsvitenskap og huma-
niora. Boka argumenterer for at 
festivalene både er viktige hendel-
ser på flere nivåer og kan brukes 
for å forstå mer generelle aspekter 
ved sosialt liv. Tjora er professor i 
sosiologi ved NTNU.

Siri Meyer
Kunst og visuell kultur. En histo-
risk innføring
240 sider
Veil. pris: kr 349

Kunsthistorie er en ærverdig 
disiplin med en historisk og 
estetisk verkforståelse. I de siste 
tiårene har det vokst fram et annet 
studiefelt: visuell kultur. På dette 
nye og langt bredere feltet studeres 
alle slags bilder – også fra sjangrer 
som film, foto og reklame. Denne 
boka prøver å forene tradisjonene, 
og er en grunnleggende innføring 
i bildenes historie. Meyer er pro-
fessor i kunsthistorie ved Univer-
sitetet i Bergen.

Øyvind Ravna 
Finnmarksloven og retten til jorden 
i Finnmark
Gyldendal Akademisk, 2013
517 sider
Veil. pris: kr 750

Da finnmarksloven ble vedtatt i 
2005, ble et over 200 år gammelt 
statlig eierregime erstattet: Finn-
markingene fikk selv eierrådighe-
ten over sentrale samiske landom-
råder. Et mål med loven var å avløse 
usikkerheten og striden om retten 
til land og vann med trygghet og 
forutsigbarhet. Men mange retts-
lige spørsmål er ennå ubesvarte, 
og boka bidrar til å bøte på dette. 
Ravna er professor i rettsvitenskap 
ved Universitetet i Tromsø.

en gang var, men til en innsikt 
som gjelder nå, og denne innsik-
ten gjelder selve forståelsen og 
innstillingen til livet. I nest siste 
kapittel skriver Gundersen: «San-
set virkelighet forblir aldri på den 
direkte sansningens nivå.» For alle 
sansede ting, som det jo er en uen-
delig rekke av i På sporet av den tapte 
tid, angår sjelen hos Proust. Det er 
hans kunstverk å vise dette.

Gundersen åpner hvert kapittel 
med et anslag, hun introduserer et 
tema eller et bilde, tar så et par av-
stikkere, assosierer gjerne frem og 
tilbake i teksten, også ved å komme 
med oppklarende tilføyelser om-
kring den franske originaltekst 
eller kulturhistorie, før hun så lar 
alt dette gli inn i det opprinnelige 
temaet eller bildet, som dermed 
blir videt ut. Det er først og fremst 
formen og fortellergrepene hun 
er ute etter å belyse, og det gjør 
hun på en slik måte at leseren 
også her blir minnet om Proust: 
Hennes skrivestil er som en vifte 
som langsomt åpnes: Fra anslaget 
folder teksten seg ut i en elegant 
og konsentrasjonskrevende beve-
gelse, den tar deg med fra noe ennå 
uvisst, gjennom passasjer som du 
ikke helt aner hvor vil bringe deg, 
til du står der, med hånda full av 
ny innsikt. En innsikt frembrakt 
av et fortellergrep. Det minner om 
Proust. Det er svært elegant gjort.

av Aasne Jordheim

Kampskrift for dyra
Ragnhild Sollund, 
Morten Tønnessen 
og Guri Larsen (red.)
Hvem er villest i landet her? Rå-
skap mot dyr og natur i antropocen,  
menneskets tidsalder
Scandinavian Academic Press, 2013
380 sider
Rettl. pris: kr 299

Sjeldan har eg lese ei meir nor-
mativ bok. Forfattarane dømmer 
menneskeslekta for vår stadig 

råare t ingleg-
gjering av dyra, 
og dommen er 
ikkje nådig. Alle 
dyreslag på jorda 
er no underlagde 
m e n n e s k a  s i 
målsetjing om å 
gjera livet godt 

for menneska. Dette styrkeforhol-
det er korkje naturleg eller moralsk 
haldbart, seier forfattarane.

Dette er ein antologi skriven av 
fjorten norske forskarar innanfor 
kriminologi, filosofi, biologi, vete-
rinærfag og økologi. Alle arbeider 
på ulike vis med dyrevern, dyrevel-
ferd og dyrerettar, og dei er rørande 
samstemte i verdisyn. Omtrent alle 
er imot å gjera dyra til objekt, og 
dei meiner dyra heller må få leva 
det livet naturen hadde tiltenkt.

Fyrst er det fleire filosofiske 
refleksjonar over menneskets ei-
genart samanlikna med dei andre 

dyra på planeten. Her vert det for-
klart korleis Descartes på 1600-
talet etablerte sanninga om at dyr 
kan ikkje tenkja, og er «ting» som 
me trygt kan ha eit instrumentelt 
forhold til. Forfattarane tek eit opp-
gjer med denne haldninga. Dag O. 
Hessen siterer Peter Wessel Zapffe 
på at det som er biologisk rett for 
dyret, også er moralsk rett.

Utover i boka kjem det mange 
kapittel om stoda for ulike dyre-
slag, og detaljar om dei ulike dår-
lege behandlingane dei får. Det 
er ubehageleg å lesa om overfylte 
kyllingfarmar, industriell slakting 
med konstant vokalisering frå 
slaktedyra, og dyreforsøk utan 
bedøving. Flokkdyr som hest står 
åleine på stallen, hundar og kattar 
vert nekta å utfolda sine naturlege 
utforskingsbehov, og både jakt- 
instinkt og virilitet vert undertrykte 
hjå alle dyr i fangenskap. Ragn-
hild Sollund skildrar korleis sel-
skaps- eller kjæledyr vert utsette 
for omsorgssvikt og mishandling, 
og ofte vert drepne når sommaren 
kjem – og så kjøper familien seg 
eit nytt etter ferien. Her grunngjev 
forfattarane godt kvifor me må ta 
dyrehelse på større alvor.

Etter denne utpsykinga kjem 
det fleire kapittel som diskuterer 
korleis me best kan endra vår opp-
fatning av dyra i ei meir rettferdig 
retning. For det er gode grunnar 
til at dyra har rett til å bli behandla 
betre, skriv forfattarane. Dyr kan 

1) føla smerte, 2) er subjekt i eit 
liv, og 3) strevar for sjølvopphal-
ding. Grensa for kva eit dyreindi-
vid er, går vanlegvis ved ordenen 
tifotkreps, som rekene tilhøyrer. 
Dei er ikkje individ, og har ikkje 
dyrerettar.

Dei tre punkta gjer at alt dyre-
liv har ei moralsk samhøyrsle som 
gjer det uakseptabelt at mennesket 
utset dei andre dyra for ting som 
skaper smerte, frykt, nervøsitet og 
angst.

Eg vart veldig engasjert då eg 
las denne boka, og det kom av den 
krystallklare normative haldninga 
som gjennomsyrer så godt som 
alle artiklane. Men likevel vart eg 
ikkje overtydd om at det går an 
å behandla dyra slik forfattarane 
vil. Reint materielt føreset det ein 
prisauke på mat og klede, dyrare 
driftsmetodar og mindre kjøt på 
menyen for oss alle. Intellektuelt 
føreset det ei storskala haldnings-
endring hjå millionar og milliardar 
av menneske. Dette er den van-
skelegaste jobben. Hvem er villest i 
landet her? har for mykje moralsk 
indignasjon og for få alternative 
løysingar til å kunna verta særleg 
effektiv i den norske offentleg-
heita.

av Lars Nyre
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DEBATT

Utdatert ordning
FINANSIERING: Finansieringssys-
temet for høyere utdanning i Norge 
har gått ut på dato. Systemet favori-
serer de institusjonene som har hatt 
liten eller negativ utvikling de siste 
ti årene, og straffer de høgskolene 
og universitetene som har utviklet 
seg over gjennomsnittet i denne 
perioden. Høgskolen i Lillehammer 
(HiL) er den institusjonen som får 
lavest bevilgning per student, og 
dette til tross for at studentene ved 
HiL har de beste resultater i gjen-
nomføring av bachelorstudier blant 
alle institusjoner i Norge. HiL ligger 
dessuten i tet blant høgskolene i 
landet når det gjelder publiserings-
poeng per faglig ansatt.

Kunnskapsdepartementet har 
nå satt ned et utvalg som skal se på 
finansieringen i høyere utdanning. 
Det er på høy tid.

En uttrykt målsetting med gjel-
dende finansieringssystem var at 
institusjonene selv skulle ha an-
svar for å prioritere aktiviteter 
og områder de ville satse på, for 
å medvirke til å nå nasjonale og 
regionale mål. Kvalitetsreformen 
hadde på sin side som formål å 
få studentene raskere gjennom et 
studieløp. Finansieringssystemet 
skulle oppmuntre til strategisk sty-

ring, og den strategiske styringen 
skulle medvirke til å utvikle sats-
ningsområder der det er kompe-
tansebehov og etterspørsel. HiL 
har gjort nettopp det og satset på å 
etablere nye tilbud der det er et re-
gionalt og nasjonalt behov, som for 
eksempel psykologi, juss og idrett. 
Disse studiene har, i likhet med de 
fleste av våre andre studier, stor søk-
ning og god gjennomstrømming. 
HiL utmerker seg for øvrig både 
hva angår undervisningsintensi-
tet, forskningsintensitet og andel 
studenter som fullfører på normert 
tid. Til overmål er HiL den utdan-
ningsinstitusjonen i landet som er 
mest kostnadseffektiv, altså som 
har lavest bevilgning per student.

Ved siden av å være en høgskole 
som gjennom flere år har hatt god 
rekruttering med høy studentsø-
king, hvilket gjennomgående gir 
god inntakskvalitet, har vi arbeidet 
systematisk med studiekvalitet. Vi 
har etablert sammenhengende stu-
dieløp med sterke fagmiljøer som 
sikrer kvalitet i studentoppfølgnin-
gen og undervisningen. Men vi har 
også – i tråd med finansieringsord-
ningens insentiv – satset friskt på 
nye studier der vi vet det er etter-
spurt kompetanse i arbeidslivet. 

Dette har gitt oss nye studentgrup-
per og ny fagkompetanse som sam-
let sett har gjort HiL til et enda mer 
attraktivt lærested. På denne måten 
har vi kunnet bygge opp mer ro-
buste fagmiljøer i en region som 
i utgangspunktet har lavt utdan-
ningsnivå. Attraktive studier med 
stor pågang genererer god studie-
kvalitet, godt læringsmiljø og god 
gjennomstrømming (61,8 prosent 
av bachelorstudentene gjennom-
fører hos oss, mens landsgjen-
nomsnittet er 41,8 prosent). Vi får 
mange positive tilbakemeldinger 
fra studentene, fra regionen, fra 
våre samarbeidspartnere og fra 
departementet. Vi skårer høyt på 
de aller fleste parametre. Men hvor-
dan påvirker disse gode resultatene 
de bevilgninger vi får? Sammenlig-
net med andre institusjoner får HiL 
100–200 millioner kroner mindre! 
Forklaringen er at basisbevilgnin-
gen, som altså utgjør 60 prosent 
av den totale bevilgningen fra de-
partementet, har sitt utgangspunkt 
i historiske studenttall (fra 2002), 
noe som for HiLs vedkommende 
utgjør langt under halvparten av 
det faktiske studenttallet vi har i 
dag. Dermed forblir denne delen 
av bevilgningen lav og straffer 

høgskolen for den innsatsen som 
er gjort for å utvikle nye, attraktive 
studietilbud i innlandet. Finansier-
ingen er et vesentlig hinder for vi-
dere utvikling av høyere utdanning 
i denne regionen. Men hvor lenge 
skal vi la historien avgjøre hvilke 
økonomiske rammer gode læreste-
der skal ha for sin virksomhet? Er 
det ikke på tide å ta hensyn til hvor 
studentene søker seg, kvaliteten på 
de tilbud som gis, og resultatene 
man oppnår?

HiL har gjennom år bevist at 
vi leverer i samsvar med intensjo-
nene bak reformene, men denne 
innsatsen belønnes ikke. For å 
opprettholde kvalitet og bærekraft 
for gode utdannings- og forsk-
ningsmiljøer må vi i fremtiden ha 
et finansieringssystem som i større 
grad belønner innsats og resulta-
ter. Studenttall fra 2002 er – og bør 
også i finansieringssammenheng 
være – historie.

Bente Ohnstad
rektor ved Høgskolen i 
Lillehammer

Umulige lærer-løfter

LØNN: Under denne overskriften 
hadde lederne i Unio, Forskerfor-
bundet og Utdanningsforbundet et 
alarmerende innlegg i VG 19/9 om 
situasjonen for «lærernes lærere» – 
om nødvendigheten av å satse på de 
høyere utdanningsinstitusjonene 
for å fylle skolenes lærerbehov. Si-
tuasjonen er imidlertid mye verre 
enn det som fremgår av innleg-
get. Universiteter og høyskoler står 
med sine lønns- og arbeidsbetin-
gelser foran et betydelig rekrut-
teringsproblem. Alle er enige om 
at undervisningen ved de høyere 
lærestedene skal være forsknings-
basert. Minimumskravet for å bli 
tilsatt som forsker/universitetslæ-
rer er doktorgrad eller tilsvarende. 
Det er imidlertid stor mangel på 
norske søkere til doktorgradssti-
pendier. Dette gjelder i særlig grad 
innen realfagene, men også i andre 
fag. Som eksempel kan nevnes at 

i flere fag ved Universitetet i Sta-
vanger er det knapt nok en eneste 
norsk stipendiat. Til en stipendiat-
utlysing i vår meldte det seg 104 
søkere, ingen av dem var norske! 
De fleste av utlendingene forlater 
landet etter endt utdanning. Hvor 
er da rekrutteringsgrunnlaget for 
lærernes lærere? 

Hva er årsaken til søkermange-
len? En akademisk karriere er svært 
lite attraktiv. Etter avlagt doktorgrad 
venter mange år med arbeidsle-
dighet, kortvarige vikariater eller 
prosjektansettelser, for noen få et 
par år med postdoktorstipend, før 
man som 43-åring (gjennomsnitt-
lig tilsettingsalder i fast stilling) 
får fast tilsetting i en stilling med 
særdeles stort arbeidspress (doku-
mentert gjennomsnittlig ukentlig 
arbeidstid er 48 timer) på en ar-
beidsplass der opp til 30,2 prosent 
er midlertidig ansatt, som er grovt 
underfinansiert, betydelig overboo-
ket av studenter og hvor mestepar-

ten av tiden går med til å søke om 
midler som man som regel ikke 
får, fra forskningsråd og EU. For 
dette blir du tilbudt en lønn som 
kanskje er halvparten av lønnen 
til en jevnaldrende i næringslivet, 
men som også ligger minimum 
85 900 kroner under lønnen til en 
jevnaldrende lektor med betydelig 
mindre formell kompetanse.

Universitetene burde rekruttert 
lærere fra landets øverste hylle. 
Nå må de ta til takke med de nest 
beste og knapt nok det. De beste 
går rett fra mastergrad til nærings-
livet. Her kan ikke universitetene 
konkurrere. Næringslivet setter 
for øvrig heller ikke pris på folk 
med landets aller høyeste utdan-
ning, doktorgrad. Situasjonen nå 
er at vi heller ikke kan konkurrere 
med skoleverket når det gjelder 
lønns- og arbeidsvilkår. Jeg ser det 
allerede, og roper et kraftig varsko 
for en ytterligere alvorlig rekrut-
teringssvikt til forsker- og lærer-

stillingene ved de høyere utdan-
ningsinstitusjonene i fremtiden. 
Hva skal vi leve av etter oljen?

Helge Sørheim 
førsteamanuensis dr.philos/
tillitsvalgt Forskerforbundet, 
Universitet i Stavanger

Uklart om 
kvalitets krav
UNIVERSITETSSTATUS: Høyre-le-
der Erna Solberg er i Forskerforum 
26. august utfordret på spørsmålet 
om høgskolers ønsker om universi-
tetsstatus. Hun svarer med å sitere 
Høyres landsmøtevedtak om en 
nærmere gjennomgang av finan-
sieringen av universiteter og høg-
skoler, og av kriteriene for godkjen-
ning av universiteter. Inntil dette 
er gjort vil partiet ikke godkjenne 
noen flere universiteter, sier hun.
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Seniorpolitikk
Forgubbing ved våre universiteter er ikke et nytt 
fenomen. Vi kan konstatere at det faktisk er bedre 
nå enn før. I hvert fall hvis vi skal tro det Carl Jo-
achim Hambro skriver i sine memoarer fra hans 
studietid ved Det Kongelige Frederiks Universitet. 
Hambro forteller at det gjorde et nedslående inn-
trykk på artianerne fra 1902 å 
bli møtt av lærere som hadde 
hatt sin egen studietid i 1850-
årene. Riktignok foreleste ikke 
lenger Marcus Jacob Monrad fi-
losofi for begynnerstudentene. 
Han var gått av i 1897 og døde 
samme år, 81 år gammel, etter 
52 år som universitetslærer. Det 
holdt ikke til rekord. Juristen og 
økonomen Torkel Aschehoug 
døde i embetet 86 år gammel i 
1909, etter 57 års lærergjerning.

Hambro forteller historien 
om en professor som var blitt 
senil og åpenbart ute av stand 
til å ivareta embetsforpliktel-
sene sine. Hans bror hadde 
derfor hjulpet ham med å 
skrive avskjedsansøkning til 
Kongen. Men da ryktet om 
dette nådde professorens kol-
leger ved universitetet, troppet en delegasjon av 
aldrende universitetslærere opp hos broren og bad 
ham innstendig om å trekke ansøkningen tilbake. 
Det ville skape en uholdbar presedens dersom seni-
litet skulle gi grunn til å trekke seg som professor!

Frem til innføringen av tjenestemannspensjon 
og fast 70 års aldersgrense i 1917 ble pensjonen for 
avgåtte professorer bevil-
get av Stortinget for hver 
enkelt – og man måtte 
være forberedt på en åpen-
hjertig utveksling blant de 
folkevalgte om vedkom-
mendes fortjenester. Med 
et storting dominert av 
venstrefolk som så med 
stor skepsis på konserva-
tive universitetslærere, kunne dette i seg selv være 
grunn til å utsette avgangen så lenge som mulig. Og 
var det ikke egentlig urettferdig at en universitetslæ-
rer ikke hadde samme mulighet som andre embets-

menn til å få yngre medarbeidere til gå seg til hånde 
etter hvert som alderen gjorde seg gjeldende? En 
sogneprest kunne holde kapellan, en sorenskriver 
hadde sin fullmektig. Med slik arbeidshjelp kunne 
man fortsette å motta gasjen selv med fremskreden 
Alzheimer. Forslaget om universitetsstipendiater 

ble tatt opp første gang i 1830-
årene nettopp med den begrun-
nelse at aldrende eller sykelige 
professorer kunne trenge assis-
tanse i sin embetsgjerning. Og 
samtidig kunne jo dette gi unge 
kandidater anledning til selv å 
kvalifisere seg til ansettelse ved 
universitetet.

Våre dagers universiteter 
har erkjent at eldre forskere har 
særlige behov. Retningslinjer 
for seniorpolitikk er nedfelt i av-
taler med arbeidstagerorganisa-
sjonene. Eldre arbeidstagere får 
flere fridager, tilbud om «særlig 
tilrettelegging» og mere til. Noe 
av det viktigste, står det i Uni-
versitetet i Oslos senioravtale, 
er for den eldre arbeidstager «å 
bli sett og verdsatt av sin nær-
meste leder».

En ung forsker kan sette seg forskjellige mål 
i begynnelsen av sin karriere: anerkjennelse fra 
kolleger. Kanskje berømmelse og høythengende 
priser. I det minste et navn i mediene. Takknem-
lige studenter. Patenter til gode for næringsliv eller 
folkehelse. Men når 60-årsdagen rundes, er det 
viktigste «å bli sett og verdsatt av sin nærmeste 

leder». I mange tilfeller 
vil dette være en institutt-
bestyrer som kommer fra 
et helt annet fag og knapt 
kan lese din produksjon. 
Men vi er forskere, vi 
søker meningen bak or-
dene. Og når det er så 
viktig at akkurat dette er 
trukket frem i senioravta-

len, må det vel bety følgende: Du må huske at du 
har en leder. Han eller hun kan fortsatt gjøre livet 
surt for deg – hvis du ikke blir «sett og verdsatt». 
Det hjelper ikke å være over 60.

Muligheten høgskolene har hatt 
for å bli universitet, ble for alvor 
åpnet med Kvalitetsreformen og 
innføring av felles gradsstruktur 
fra 2003, under daværende utdan-
ningsminister Kristin Clemet fra 
Høyre. Siden da har de tidligere 
høgskolene i henholdsvis Stavan-
ger, Agder og Bodø oppnådd å bli 
universiteter. Underveis er krite-
riene blitt skjerpet, nå sist ved en 
endring i 2011. Høyre har, så vidt 
jeg kan se, støttet denne prosessen, 
både lokalt i de tre tidligere høgsko-
lenes universitetsbestrebelser, og 
tilstramningene den rød-grønne 
regjeringen har gjort siden 2005.

Høgskolen i Oslo og Akershus 
er Norges tredje største statlige 
utdannings- og forskningsinstitu-
sjon med 56 bachelorutdanninger, 
et bredt tilbud av mastergradsut-
danninger og seks doktorgrads-
studier innenfor profesjonsfag. 
Vi er i en prosess der vi i løpet av 
noen få år vil tilfredsstille de kva-
litetskriteriene som gjelder per i 
dag, som altså er strengere enn de 
som gjaldt for de tre nye universi-
tetene. Nøkkelordet for oss, som 
for Høyre, er kvalitet. Det er ved 
å oppnå en kvalitet i forskning og 
undervisning, på linje med eksis-
terende universiteter, vi eventuelt 
kan bli universitet. For oss er en 
slik kvalitet viktig, for å ivareta 
samfunnsoppdraget og gi oppda-
tert kunnskap til sentrale områder 
for velferd og verdiskaping. Kvali-
tet er viktig for å være en attraktiv 
samarbeidspartner på den interna-
sjonale arenaen slik at studentene 
også får dette perspektivet i sin ut-
danning, og for den friheten det gir 
til raskere å omstille seg til endrede 
behov. For oss er universitetsstatus 
dermed både en konsekvens av at 
vi beveger oss i en retning som vi 
tror samfunnet har behov for, og et 
virkemiddel for å kunne bli bedre.

For oss som hver dag jobber for 
å levere utdanning og forskning 
av høy kvalitet, kan signalene fra 
Høyre framstå som noe uklare. I 
og med at Solberg til Forskerforum 
sier at antallet ikke er det viktige, 
kan en lett få inntrykk av at kva-
litetskravene skal strammes til. 
Betyr det at Høyre mener de tre sist 
godkjente universiteter har sluppet 
for lett? Og åpner nå Høyre for at 
institusjoner med samme kvalitet 
skal ha ulik status?

Ann Elisabeth Wedø
høgskoledirektør, Høgskolen i 
Oslo og Akershus

GJESTESKRIBENTEN

«Når 60-årsdagen 
rundes, er det viktigste 
‘å bli sett og verdsatt av 

sin nærmeste leder’»

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol 
Haugen, Norunn Askeland, Heidi Jensberg og 
John Peter Collett.

John Peter Collett 
professor i historie ved 

Universitetet i Oslo
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Nordlandssykehuset HF har sentralsykehusfunksjoner for 210.000 innb. 
i Nordland fylke. Foretaket har et omfattende tilbud både innenfor somatikk og
psykiatri med enheter både i Salten, Lofoten og Vesterålen.

fra
nt
z.n

o

Nordlandssykehuset HF har følgende stillinger ledig:

Nordlandssykehuset Bodø, Drift og eiendom

Arkivleder 
• 100 % fast stilling.
Stillingen vil bli tillagt hovedansvaret å videreutvikle en
funksjonell og kompetent samlet arkiv- og posttjeneste innenfor
Nordlandssykehuset HF.
Kvalifikasjoner:
• Vi søker en person med relevant høgskoleutdanning innenfor 

arkivfaget, erfaring og interesse for ledelse og kompetanse 
innenfor prosjektstyring.

• Kjennskap til digitale arkivløsninger vil være en forutsetning.
• Kjennskap til E-phorte og ev. DIPS vil være en fordel.
• Vedkommende vi søker må kunne arbeide selvstendig og 

målrettet, og kunne skape resultater i samarbeid med andre. 
Nærmere opplysning fås hos drift og eiendomsjef Bernt Toldnes, 
tlf. 915 93 800.
Søknadsfrist: 13. oktober 2013

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema:
www.nlsh.no

Se også
stillingsannonser på nett:

www.forskerforum.no

Velkommen til www.forskerforum.no 

Les Forskerforum 
på nettet
• daglige oppdateringer fra forskning  
 og høyere utdanning

• stillingsannonser

• pdf av papirutgaven

• pdf-en kan også leses på nettbrett
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I 
Ti forventninger til  
Solberg-regjeringen

Forskerforbundet ser frem til å 
samarbeide med den kommende 
Solberg-regjeringen og har spilt inn 
ti forventninger til den kommende 
regjeringen innenfor området høy-
ere utdanning og forskning:
• Krafttak for kunnskap 
• Tydeligere koordinering av den 

offentlige forskningsinnsatsen
• Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning
• Styrk langsiktig grunnleggende 

forskning 
• Skap robuste forskningsinsti-

tusjoner
• Fullfinansier studieplassene i 

høyere utdanning
• Reduser bruken av midlertidig 

tilsetting i akademia
• La forskerne forske!
• Bidra til konkurransedyktige 

arbeidsvilkår for norske forskere
• Sikre akademisk frihet for for-

skere utenfor UH-sektoren
Les mer om Forskerforbundets 

forventninger til den nye regjerin-
gen på www.forskerforbundet.no. 

II 
Nytt fra Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre har 
vært på studietur i Danmark og be-
søkt ledelse og tillitsvalgte ved Syd-
dansk Universitet (SDU) i Odense.

Rektor Jens Oddershede ved Syd-
dansk Universitet innledet om re-
former og fusjonsprosesser i dansk 
høyere utdanning de siste 10 årene. 
De tillitsvalgte Bjarne Andersen og 
Jørgen Bang fra Dansk Magisterfo-
rening innledet deretter om refor-
mene sett fra de ansattes ståsted. 
Hovedstyret fikk også et foredrag fra 
professor ved Københavns Universi-
tet Hanne Foss Hansen som også er 
medlem av styret i NOKUT.

På styremøte i forbindelse med 
studieturen drøftet Hovedstyret 
blant annet innspill til langtidsplan 
for forskning, høringsuttalelse om 
politianalysen, forslag til endringer 
i Unios mål og politiske verdigrunn-
lag, studentrekruttering og høstens 
arbeid med lønnspolitisk strategi. 
Møteplanen for 2014 finner du på 
www.forskerforbundet.no/kalender.

III 
ForskningsPolitisk seminar 

5.11.2013
Forskerforbundets tradisjonsrike 
forskningspolitiske seminar arrange-
res tirsdag 5. november 2013. Tittelen 

på årets seminar er «Langtidsplan 
for forskning – innhold og veivalg». 

Ideen om en langtidsplan er i 
tråd med innspillene fra flere aktø-
rer om behov for større langsiktig-
het i forskningspolitikken. Gjen-
nom seminaret ønsker vi å bidra til 
utformingen av planen. Hvordan 
bør en langtidsplan utformes for at 
den kan bidra til økt forutsigbarhet 
og større langsiktighet? 

I år er det gratis å delta på se-
minaret. Program og påmeldings-
skjema på www.forskerforbundet.
no/seminar.

IV 
Partienes svar På Forsker-

forbundets sPørsmål
Forskerforbundet har fått positive 
signaler om kunnskapspolitikken 
fra de politiske partiene som svarte 
på våre spørsmål i valgkampen. 
Svarene fra partiene viser at alle 
har en velutviklet politikk med gode 
ambisjoner på vegne av forskning 
og høyere utdanning.

– Det er vi fornøyde med og det 
lover godt uansett hvem som til sy-
vende og sist havner i regjeringskon-
torene etter valget, sier Petter Aasle-
stad som er leder i Forskerforbundet.

Forskerforbundet vil spesielt 
fremheve det positive i at samtlige 
partier er opptatt av å sikre akade-
misk frihet i instituttsektoren og vi 
merker oss særlig at Venstre og FrP 
kobler dette til grunnfinansierin-
gen. En oppsummering av svarene 
finner du på www.forskerforbun-
det.no/valg2013. 

V 
Forskerforbundet er misfor-

nøyd med lønnsveksten
– Vi er ikke fornøyd med den lønns-
veksten vi har hatt de siste årene, sier 
hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Vera Berg, til nettavisen Khrono.

– For å illustrere situasjonen 
har vi gjennom flere år sakket be-
tydelig akterut i forhold til stillinger 
i skoleverket. I dag er forholdet at 
minimumslønn for en høgskole-
lektor etter 16 år ligger hele 70.000 
kroner under lønnen til lektor med 
opprykk med samme ansiennitet, 
påpeker Berg.

VI 
Verneombud får aPP som 

hjelPemiddel
Unio har lansert en app som skal 
være et praktisk og lett tilgjenge-
lig verktøy for alle verneombud. 
«Verneombudshjelpen» kan lastes 
ned fra App Store og Google Play, 
og er gratis. 

Det er lett for et verneombud å 
gå seg vill i jungelen av lover, regler, 
rollefordeling, plikter og rettigheter 
i sitt arbeid med å ivareta de ansat-
tes interesser i arbeidsmiljøsaker. 
Unio har derfor utviklet et egen 
app der det gis svar på spørsmål 
vedkommende måtte ha – enten 
det gjelder sin egen rolle, forhold til 
Arbeidstilsynet eller lover, avtaler 
og forskrifter. Her er også nyttige 
lenker videre til aktuelle og viktige 
nettsider, egne verktøykasser og 
idébanker. Appen er utviklet i sam-
arbeid med Arbeidsmiljøsenteret.

VII 
ForskningsProsjekt om 

kvinnehelse
Unio har fått midler til et fors-
kningsprosjekt som skal gi samlet 
kunnskap om kvinners arbeidshel-
se i det kjønnsdelte arbeidsmarke-
det. Av fem forskningsinstitusjoner 
som leverte tilbud, har Unio inngått 
avtale med SINTEF. 

Forskere har i liten grad kun-

net forklare hvorfor kvinner har 
systematisk høyere sykefravær enn 
menn. Unios arbeidsmiljøutvalg 
ønsket derfor å bidra til forskning 
som inntar et bredere tverrfaglig 
perspektiv enn det som tidligere 
har vært gjort. 

– Hele forskningsfeltet kvinners 
arbeidshelse er svært fragmentert, 
og det er først og fremst behov 
for å samle denne kunnskapen i 
en kunnskapsstatusrapport for å 
kunne se nye sammenhenger og 
mønstre som ligger bak vårt pro-
sjekt, sier Jon Olav Bjergene, fag-
sjef i Unio og sekretær for Unios 
arbeidsmiljøutvalg.

VIII 
Medlemsrabatt hos advokat 

Forskerforbundet har samarbeids-
avtaler med advokatfirmaene Bing 
Hodneland DA, Foss Brynildsen 
DA (Oslo) og Codex Advokat Trom-
sø AS om rabatt på advokattjenester 
for våre medlemmer. Avtalene gjel-
der saksområder som ikke dekkes 
av Forskerforbundets retningslinjer 
for juridisk bistand. 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.

IX 
Behold medlemskaPet ved 

utenlandsoPPhold
Medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Dan-
mark, Finland, USA, Canada, Ir-
land eller Storbritannia får sine 
rettigheter ivaretatt av Forskerfor-
bundets søsterorganisasjon i det 
aktuelle landet. Det sørger avtaler 
om gjensidig gjestemedlemskap 
for. På samme måte vil utenlandske 
gjesteforskere som er medlem av 
en søsterorganisasjon i et av disse 
landene få sine rettigheter ivaretatt 
av Forskerforbundet under et fors-
kningsopphold i Norge. 

X 
Ny jobb? Bruk Min side

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

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

kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer for tillitsvalgte 
i november 2013:
• 31. oktober – 1. november: Seminar for stipendiater
• 13.–14. november: Kurs i generell forhandlingsteknikk for tillitsvalgte
• 20.–22. november: Grunnopplæring trinn I for nye tillitsvalgte
• 26.–27. november 2013: Kurs i opphavsrett for tillitsvalgte
Med forbehold om endringer. Program og påmeldingsinformasjon 
blir lagt ut på www.forskerforbundet.no/kurs.  

Vervekampanje 2013
Alle medlemmer som verver ett eller flere nye medlemmer til Forsker-
forbundet i perioden 15. mai – 31. desember 2013 får vervepremie. Velg 
mellom fire premier: minihøyttaler, krus, overfallsalarm eller mini mag-
lite. Les mer om kampanjen her: www.forskerforbundet.no/verving. 



forskerforum 8 • 2013 • side 42

Ny regjering –  
nye forventninger
Årets stortingsvalg er avholdt, og 
det kommer en ny borgerlig regje-
ring. I utgangspunktet vil alle de 
fire partiene danne regjering, men 

regjerings-
forhandlin-
gene er bare 
så vidt be-
gynt, og det 
er mulighe-
ter for både 
flertalls- og 
mindretalls-
regjeringer: 
en regjering 
med alle de 

fire partiene, en med Høyre og 
Fremskrittspartiet eller en med 
Høyre, Venstre og Kristelig Fol-
keparti. Andre alternativer kan 
òg tenkes. Selv om en flertallsre-
gjering gir forutsigbarhet, vil en 
mindretallsregjering gi oss som 
fagforening langt større mulig-
heter til å påvirke politikken. Det 
kan gjøre Stortinget til en viktigere 
aktør på den politiske arenaen enn 
det er i dag.

På overordnet nivå tror jeg 
en ny regjering vil stå for større 
fleksibilitet, større vekt på private 
løsninger og mindre vekt på kol-
lektive tiltak. Tidligere forslag som 
privatisering av universiteter og 
høyskoler kan bli fremmet på nytt. 
Også rettigheter som er forhandlet 
og kjempet frem gjennom år av 
fagforeningene, kan med et pen-
nestrøk bli borte. Men det er også 
grunn til å ha forventninger til den 
nye regjeringens politikk spesielt 
når det gjelder forskning og høy-
ere utdanning. Under valgkampen 
stilte Forskerforbundet partiene 
flere spørsmål direkte knyttet til 
området. Svarene fra de borger-
lige partiene gir grunnlag for å ha 
forventninger til økt satsing på 
forskning og høyere utdanning.

Det er gledelig at alle de fire 
regjeringspartiene vil øke forsk-
ningsinnsatsen til tre prosent av 
BNP, Høyre og Fremskrittspartiet 
innen 2030 og Venstre og Kristelig 
Folkeparti innen 2020. Likeledes 
er alle partiene enige om å sam-
ordne og koordinere forsknings-
innsatsen bedre ved å opprette et 
vitenskapelig rådgivningsorgan / 
et forskningspolitisk råd ledet av 
statsministeren eller koordinert 

LEDEREN HAR ORDET

Finnmark så vel som Oslo 
I Lønnspolitisk strategi 2013–2016 legges det betydelig 
vekt på at hele organisasjonen må arbeide for å nå de 
mål og prioriteringer som representantskapsmøtet 
og Hovedstyret til enhver tid vedtar, «for å realisere 
kunnskapssamfunnet og heve lønnsnivået for For-
skerforbundets medlemmer». Organisasjonsbyg-
ging må vektlegges, heter det i 
samme strategi. Derfor er det 
avgjørende at leder og deler av 
sekretariatet regelmessig kom-
mer rundt til lokallagene.

I innledningen til Forsker-
forbundets arbeidsprogram fin-
ner vi noen stolte formuleringer 
om at universiteter, høyskoler, 
forskningsinstitutt, universi-
tetssykehus, museer, arkiv og 
bibliotek er nøkkelinstitusjoner 
i kunnskapssamfunnet: Det 
FoU-arbeidet som foregår ved 
slike institusjoner, er en forut-
setning for norsk kultur, demo-
krati, velferd og økonomi. Intet 
mindre og sant nok! Forskerfor-
bundet har medlemmer i alle 
disse institusjonskategorier.

I slutten av august besøkte generalsekretæren 
og jeg en rekke av Forskerforbundets lokallag og 
enkeltmedlemmer i Finnmark. Vi fikk arrangert 
møter både ved Varanger samiske museum i Varan-
gerbotn, Vadsø museum, Samisk Arkiv og Samisk 
Høyskole i Kautokeino, forskningsinstituttet Nor-
uts Alta-avdeling, UiT – Norges arktiske universi-
tet, campus Alta og Alta museum. Møtene berørte 
lokale problemstillin-
ger knyttet til organi-
sering, lønnsutvikling 
og arbeidsbetingelser. 
Dessuten var man på 
samtlige steder svært 
opptatt av og engasjert 
i hvordan man best 
skulle få til en videre 
kunnskapsutvikling. 
Det er et stort privi-
legium å få innsikt i 
virksomheten ved så ulike institusjoner, og langt 
flere i samfunnet burde få øynene opp for hvor 
mye vesentlig kunnskapsarbeid som utføres også 
på mindre plasser enn dem som ofte dominerer i 
den offentlige bevissthet. Under en slik reise som 

den i Finnmark, ser man klart hvordan de ulike 
institusjonene alle arbeider helt konkret innenfor 
noen overordnede mål om nettopp å realisere kunn-
skapssamfunnet: av stor betydning både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. I den fasen Hjernekraft-
kampanjen nå er inne i, skal vi få frem betydningen 

av det arbeid våre enkeltmed-
lemmer bedriver med å utvikle, 
forvalte og formidle kunnskap. 
Det er viktig å fortelle konkrete 
historier om dette arbeidet.

Slående var det imidlertid 
også å se hvor vanskelig det var 
å få ut det kunnskapspotensia-
let som ligger latent i de enkelte 
institusjonene; overalt hørte vi 
om ambisjoner som ikke lot seg 
realisere, forskningsdata som 
det burde ha vært arbeidet mer 
i dybden med etter prosjektfi-
nansieringens opphør, deler av 
samlinger som burde ha vært 
formidlet til et publikum og så 
videre, og så videre. Brennende 
ønsker om videreutvikling av 
egen kompetanse var sterke 

mange steder – og tilsvarende sterk var frustrasjo-
nen over hvor vanskelig det var å få tilrettelagt og 
prioritert dette. 

Før sommeren besøkte jeg en rekke lokallag 
innenfor ulike sektorer i Oslo-området. Vanskene 
man rapporterte om fra hovedstadsområdet var – 
ikke overraskende – nærmest nøyaktig de samme 
som lengst nord i landet. 

«Tid til sammen-
hengende FoU innen-
for normalarbeids-
dagen» og «høyere 
grunnbevilgning til 
forskningsinstitut-
tene» er abstrakte 
Forskerforbundsfor-
muleringer som er 
ment som botemidler 
mot noen av disse pro-
blemstillingene. For å 

få gjennomslag trenger vi å konkretisere disse slik 
at samfunnet omkring og politikere blir seg bevisst 
det kvalitetstap samfunnet påfører seg selv ved ikke 
å verdsette den kunnskapsutvikling våre medlem-
mer bidrar med.

«Overalt hørte vi om 
ambisjoner som ikke lot  

seg realisere.»

Av Petter Aaslestad, leder i 
Forskerforbundet

Av Sigrid Lem, 
generalsekretær i 
Forskerforbundet
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av Statsministerens kontor. Det er 
også enighet om å sikre forskere i 
forskningsinstituttene akademisk 
frihet, øke basisfinansieringen 
til forskningsinstituttene og øke 
grunnbevilgningen til universite-
tene og høyskolene, blant annet for 
å styrke studiekvaliteten.

Dette er løfterikt, men kan vi 
tro på det? Vi har jo erfaring med 
at valgløfter ikke alltid følges opp 
når hverdagen kommer. Jeg vel-
ger likevel å tro på løftene til det 
motsatte er bevist. For forskning 
og høyere utdanning trenger den 
varslede styrkingen sårt. 

Hva er  
personalansvar?
Hvilke forventninger har en ar-
beidstaker til arbeidsgivers per-
sonalansvar? Mange av våre med-
lemmer jobber med ulike oppgaver 

re la ter t  t i l 
formidling, 
undervisning 
og forskning.

Ideene og 
grunnlaget 
for jobben er 
ofte et pro-
dukt av egne 
kunnskaper, 
selvstendig 
initiativ og 

personlig drivkraft.
En personalansvarlig bør ha 

kunnskaper og ferdigheter innen 
blant annet personalpsykologi, or-
ganisasjon og ledelse. Gode ledere 
med personalansvar, ansatte eller 
valgte, kan også ha gode faglige 
kunnskaper innen et gitt fagfelt, 
noe som kan være nødvendig. Vi 
skal heller ikke se bort fra at vi har 
medlemmer som synes den beste 
leder er den som lar dem være i 
fred. Stor selvstendighet i jobben 
krever også stor tillitt fra arbeids-
giver og gode målbare resultater. 
Mange ressurspersoner styrer der-
for unna lederstillinger med per-
sonalansvar. De vil i stedet jobbe 

med faget sitt, produsere og levere 
resultater, og ikke være ansvarlig 
for mennesker.

Et personalansvar skal bidra til 
klarhet i arbeidsoppgaver og rol-
leforståelser, som et grunnlag for 
samarbeid, kommunikasjon, grup-
pekohesjon og et godt miljø. En 
god leder kan blant annet kommu-
nisere godt, håndtere konflikter på 
en tilfredsstillende måte, delegere 
oppgaver og etablere en følelse av 
tilhørighet blant ansatte. I tillegg 
bør han eller hun kunne skape en-
tusiasme og arbeidsglede. 

I arbeidsretten behandles den 
enkelte arbeidsgivers og arbeids-
takers rettigheter og plikter. Ar-
beidstakers rettigheter følger blant 
annet arbeidsmiljøloven. Arbeids-
giver har styringsrett som innebæ-
rer en rett til å ansette og avslutte 
arbeidsforhold og til å lede, fordele 
og kontrollere arbeidet. Arbeidsta-
ker har en lydighets- og underord-
ningsplikt. Arbeidsgivers styrings-
rett er begrenset av lovgivningen, 
tariffavtaler og arbeidsavtaler og 
må brukes på en saklig måte.

Toppledere, linjeleder og grup-
peledere med personalansvar kan 
avklare ansvarsområder og roller. 
Et personalansvar kan delvis de-
legeres nedover i hierarkiet. En 
tydelighet i kommunikasjonen 
er viktig for å oppnå velvillighet 
og et godt arbeidsmiljø. Har en 
leder personalansvar, impliserer 
dette oppfølging, både for å sikre 
kvaliteten av utført jobb og for å 
utvikle den enkeltes kompetanse. 
Å utvikle for eksempel en vitenska-
pelig ansatts kompetanse kan være 
å bidra til at laboratorieforhold og 
teknisk administrativ kompetanse 
er på plass, og å tilrettelegge for 
videre undervisning, forskning 
og internasjonalt samarbeid. Men 
et godt utøvd personalansvar bør 
også innebære forståelse, motiva-
sjon, tilbakemelding, begeistring, 
oppmuntring og involvering for å 
sikre god trivsel og produksjon hos 
de ansatte, og for at arbeidsgivers 
strategiske mål skal bli oppnådd.

Av Liv Berit  
Augestad,  

styremedlem i 
Forskerforbundet
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