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Forord

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har en naturlig interesse i at
sikre forskningen de bedst tænkelige vilkår. Denne interesse handler ikke om
ukritisk at beskytte forskerne mod ekstern vurdering, men om at sikre, at de
ressourcer, som samfundet via regeringen afsætter til forskning, udnyttes op-
timalt for samfundets skyld. Hertil kræves et mål af frihed, som gør det mu-
ligt at få helt nye ideer og uventede resultater.
Videnskabernes Selskab har med stor glæde fulgt de sidste års udvikling

i retning af langt større politisk bevågenhed over for forskningen, herunder
ikke mindst de mærkbart forøgede bevillinger til forskning af mange slags.
Denne positive udvikling slår tilsyneladende ikke ganske igennem blandt of-
fentligt ansatte forskere, som i hverdagen oplever en forringelse af deres vil-
kår. En del af den oplevede forringelse knytter sig til nye og hastigt skiftende
krav til uddannelserne, som jo optager mindst halvdelen af arbejdstiden. En
anden del knytter sig til en oplevelse af indskrænkninger i vilkårene for forsk-
ning, som igen hænger sammen med den universitetslov, der blev indført i
2003.
I den foreliggende hvidbog, som er udarbejdet af Videnskabernes Sel-

skabs Forskningspolitiske Udvalg efter grundige undersøgelser blandt uni-
versitetsforskere, er det dette sidste forhold, der primært er genstand for ana-
lysen. Dette skal ses i lyset af den påtænkte lovrevision i 2009, som naturlig-
vis allerede i udgangspunktet drejer hvidbogen i kritisk retning, specielt hvad
ledelses- og incitamentsstrukturen angår.Det kan derfor være på sin plads her
i forordet at understrege, hvad der også fremgår af hvidbogen, at der ikke er
tale om en generel utilfredshed med hverken lovens intentioner eller dens
forvaltere. Gennem fremlæggelsen af nogle utilsigtede og – i forhold til den
bedst tænkelige forskning – kontraproduktive konsekvenser af loven er det
derimod hensigten at bidrage til det bedst tænkelige grundlag for den kom-
mende revision.
Hvidbogen tager i høj grad forskernes perspektiv; det er derfra, struktu-

ren og ledelsen vurderes. Det er ikke hensigten at tale imod ledelse som
sådan; det er derimod hensigten at vise vejen frem mod en bedre ledelse –
bedre i forhold til målet om at skabe virkeligt nye indsigter og langtidshold-
bar viden.
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I og med at hvidbogen anlægger forskernes synsvinkel på forskningsfrihed,
ledelseskultur og belønningsstruktur, vil dens analyser naturligt fokusere på
forskningen som en praksis, der ideelt er drevet af et (individuelt eller kol-
lektivt) personligt engagement. Det skal ikke tilsløre det forhold, som også
understreges flere steder i hvidbogen, at samfundet via de folkevalgte politi-
kere har ret til både at efterspørge bestemte typer af forskning for at sikre ny
viden på særligt prioriterede områder og at sikre sig, at de offentligt ansatte
forskere lever op til de forventninger, der knytter sig til landets største forsk-
ningsinstitutioner, universiteterne.
Det er en central pointe i hvidbogensmetode at skelnemellem de eksterne

forpligtelser og forventninger på den ene side og universiteternes indre liv og
drivkræfter på den anden. Det er netop i mellemrummet og i gnidningsmod-
standen mellem de to, at årsagerne til forskersamfundets skepsis over for
både universitetsloven og institutionsledelsen har sit udspring. Her ligger så-
ledes også en nøgle til en opretning af den gensidige tillidmellem samfundets
valgte repræsentanter og forskerne. I denne proces spiller lederne (fra insti-
tutledere over dekaner og rektorer til bestyrelser) en afgørende rolle. På hvert
enkelt niveau er der tale om en dobbelt loyalitet, opad mod de bevilgende
myndigheder og nedad mod de forskere, der skaber den viden og de udan-
nelser, som universitetet er forpligtet på at levere. Denne dobbelte loyalitet
fordrer andet og mere end at sende direktiver og resultatmål nedad; på hver
niveau skal de eksterne krav sorteres og kvalificeres.
Selvom den foreliggende hvidbog næppe dækker alle medlemmers indi-

viduelle opfattelse, er det imidlertid et fælles håb i Videnskabernes Selskab,
at man i det kommende eftersyn af universitetsloven af 2003 medtænker de
utilsigtede konsekvenser af loven, som nu er blevet tydelige. Det er i samfun-
dets interesse, at forskningsressourcerne udnyttes med den højeste forsk-
ningskvalitet for øje.

Kirsten Hastrup PeterHarder
Præsident for Formand for
Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk Udvalg
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Resume

I den foreliggende hvidbog tages universitetsloven op til kritisk undersøgelse
i lyset af den kommende revision af loven. Som den detaljerede analyse vil
vise, har universitetsloven af 2003 haft nogle alvorlige følger, som strider
imod de politiske hensigtermed loven og universiteternes formål. Det igang-
værende eftersyn bør derfor benyttes til at rette både loven og den skadelige
administrative praksis ind, så disse følger kan elimineres. En sådan ændring
vil være i både politikernes og universiteternes interesse – og ikke mindst i
samfundets.
De nødvendige ændringer kan ske uden at true de fordele ved loven, som

afspejler de centrale politiske hensigter med den: større beslutningskraft,
større lydhørhed over for konkrete samfundsønsker og større gennemskuelig-
hed med henblik på opfyldelse af opstillede formål.
De skadelige følger kommer i vidt omfang fra de markante ændringer i

’incitamentsstrukturen’, som reformen har skabt.Mange forskere oplever, at
fokus er fjernet fra en kerneydelse i form af egen forskning og undervisning,
som de selv har et så direkte engagement i, at de hidtil som en selvfølge har
lagt et privatøkonomisk urentabelt stort antal arbejdstimer i arbejdet. I stedet
er der opstået et voksende felt af topstyrede leder-igangsatte aktiviteter og
kontrolmekanismer, der fra det politiske niveau siver ned gennem universi-
tets hierarkier og på hvert niveau kan udløse en dukse-adfærd fra ledere og et
begrænset antal medarbejdere,mens det ikke vækker direkte engagement hos
flertallet.
Der optræder især to engagements-truende bivirkninger. Den ene er æn-

dringen fra en akademisk selvstyrende iværksætterkultur til en lønmodtager-
kultur, hvor chefens ledelsesret spiller en voksende rolle, og man derfor ikke
længere ’bare’ gør og siger, hvadman synes er rigtigt. Den anden skyldes det
store tids- og ressourceforbrug på de nye tiltag, mest konkret i form af krav
om mødedeltagelse og udfærdigelse samt læsning af et stort antal papirer, der
skal levere information, dokumentation og argumentation vedrørende disse
aktiviteter.
De to bivirkninger kan i værste fald stille forskerne over for et valg mel-

lem pest eller kolera. Enten går man ind i et tidsrøvende arbejde med at præ-
ge disse aktiviteter og derved opnå medindflydelse, eller også melder man sig
mentalt ud og lader lederne bestemme. I det første tilfælde bruger man for
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egen regning af sin tid for at sikre, at universitetet fungerer, som man
mener det rigtigst. I det andet tilfælde mister man engagementet i arbejds-
pladsen, og bliver en ’ensom ulv’, der i videst muligt omfang ignorerer
alt, hvad lederne har gang i, eller også indtager man en klassisk lønmod-
tagerrolle, gør, hvad man får besked på og går hjem til tiden. Et umisken-
deligt præg af en adfærd, som fandtes i Østeuropa bag jerntæppet begyn-
der desværre i disse år at dukke op på universiteterne.
Hvis de leder-igangsatte tiltag var et direkte udtryk for samfundets

ønsker, ville der være tale om et reelt valg: selvom forskerne måske ville
investere mere energi i arbejdet, hvis de selv fik lov at bestemme, ville
ledelsens større rolle betyde, at universiteterne i højere grad leverede,
hvad der er brug for i samfundet. En stor del af disse tiltag er imidlertid
hverken udtryk for det ene eller det andet. De giver ikke noget umiddel-
bart udbytte for samfundet, men er heller ikke noget, forskerne brænder
for. Dette skisma hænger sammen med det kendetegn ved grundforsk-
ning, at man ikke bare kan bestille de resultater, man ønsker. Man er nødt
til at stole på, at de kommer i kraft af medarbejdernes eget engagement.
Derfor har det store omkostninger for samfundet, hvis ændringerne i uni-
versiteternes struktur og ledelse fører til, at forskerne oplever, at det ar-
bejde i form af forskning, undervisning og formidling, de personligt er
engageret i, ikke mere står i centrum.
Vores oplæg foreslår derfor en todelt tænkning, hvor man på den ene

side fastslår universiteternes pligt til at efterkomme konkrete samfunds-
ønsker, som de udtrykkes bl.a. via udviklingskontrakter og øremærkede
bevillinger til prioriterede områder, og på den anden side fastslår, at for-
skere i normale universitetsstillinger har fuld suverænitet over størstede-
len af deres forskningstid – så længe de lever op til deres arbejdsforplig-
telser, og deres ansættelsesområde ikke eksplicit afskaffes af universite-
tet.
Det er værd at nævne, at dette oplæg ikke handler om penge – det

handler om, hvordan man mener, at universiteter skal fungere i forsknin-
gens interesse. Det handler heller ikke om, hvorvidt man skal forske i
humaniora eller i teknik og naturvidenskab. Det forudsættes i dette op-
læg, at det er samfundets ret at bestemme, hvor store ressourcer man fx i
forbindelse med globaliseringsmidlerne vil afsætte til forskning og uni-
versitetsuddannelser inden for de forskellige hovedområder.
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Hvis man drager et sådant skarpt skel mellem på den ene side det at bevilge
penge til særligt ønskede satsninger og på den anden side det at bevilge penge
til universiteterne, må man være konsekvent i sin argumentation. Dermed
bliver fx den igangværende diskussion af universiteternes situation uafhæn-
gig af spørgsmålet om globaliseringspuljens strategiske forskningsbevillin-
ger.Man kan ikke rose sig af at give universiteterne gyldne tider og samtidig
kanalisere de penge, man roser sig af, uden om universiteternes egne beslut-
ningsgange.
Dette oplæg handler specifikt om universiteternes situation – men der er

naturligvis en vis sammenhæng mellem pengespørgsmålet og spørgsmålet
om, hvordan universiteterne fungerer. Denne sammenhæng manifesterer sig
i de vilkår, man giver det antal universitetsforskere, der nu kan blive råd til.
Det afgørende er her, om universiteterne har penge nok til at give disse for-
skere frie hænder til at følge deres egne ideer inden for det område, de er
ansat til at varetage – eller om man vil have et system, hvor forskerne i hver-
dagen bliver styret, kontrolleret og administreret i alle ender og kanter.

Oplægget ledsages af konkrete eksempler, der alle er faktuelle (navnene er
Forskningspolitisk Udvalg bekendt), og afsluttes med en række konkrete for-
slag s. 72-75:

Ændring af universitetsloven mht. instruktionsbeføjelse vedr.
forskning.
Slendrian-evalueringsplan.
Formidlings- og udviklingsarbejde som udvidet fortolkning af
forskningspligt.
Præcisering af universitetslederes dobbelte loyalitetspligt,
herunder:
Afskaffelse af ’totalstrategier’
Omkostningsdeklarering af ledelsestiltag

Eksplicit belønning af kritisk deltagelse i den offentlige debat.
Bedømmelse af konsekvenser af påtænkte politiske tiltag fra rekvirentens
side fjernes fra universitetsregi.
Robuste og differentierede resultatmålingsmetoder.
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1. Indledning

Universitetslovene af 2003 og 2005 har afgørende ændret hverdagen på uni-
versiteterne. Debatten om styring af forskningen i modsætning til forsk-
ningsfrihed har foregået på universiteterne lige siden tresserne – men nu er
de politiske ønsker om stærkere kontrol og fastere ledelse endegyldigt ført
ud i livet. Videnskabelige medarbejdere, der traditionelt har opfattet deres
akademiske frihed som et grundvilkår, er med ét blevet underkastet en dob-
belt styring, dels udefra via samfundets relativt drastiske indgreb i hverda-
gen, dels oppefra via ledernes markant øgede magt i universitetets indre
liv.
Universitetsloven er i øjeblikket under vurdering, og denne vurdering er

temaet for dette debatoplæg tilVidenskabernes Selskabs forskningspolitiske
årsmøde den 22. januar 2009. Forhåbningen med oplægget er at videregive
overvejelser og erfaringer, som med fordel kan påvirke revisionen af loven,
så den kan blive det bedst mulige grundlag for universiteternes fremtidige
rolle i samfundet. Selvom erfaringerne med den nye lov har fået en del til at
ønske sig tilbage til ’de gode gamle dage’, deler vi af flere grunde ikke dette
ønske, og det er slet ikke udgangspunktet for denne fremstilling.
For det første havde det gamle kollegastyre åbenbare svagheder i en tid,

hvor universiteternes rolle i samfundet, nationalt og internationalt, er under
markant forandring med ansvar for masseuddannelser og med kraftig øget
volumen i den offentlige finansiering af forskningen. En central svaghed
ved kollegastyret var bevidstheden hos valgte ledere om, at man skulle til-
bage i flokken, når man trådte af som leder, og helst ikke skulle have mistet
sin status af god kollega. Det betød, at mange ledere ikke ønskede eller
magtede at gennemføre ændringer af en art, som for alvor ændrede nogens
arbejdsvilkår. Mange var fristet til at opfatte lederposter som en byrde i en
begrænset periode og talte timerne indtil udfrielsen. Der var sjældent virke-
lig slagkraft på det ledelsesmæssige plan udover den slagkraft, den enkelte
person besad, og det gjorde det vanskeligt for ledelsen at forholde sig samlet
og langsigtet til de nye udfordringer og politiske signaler. Kollegastyret
havde dog uomtvisteligt den centrale demokratiske kvalitet, at de valgte
havde legitimitet og den nødvendige respekt for de menige medarbejdere,
og hvis de ikke opførte sig anstændigt, så faldt de ved næste valgrunde.
Denne kvalitet var bare ikke længere nok.
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Årsagerne til, at kollegastyret ikke kunne fortsætte, er både af ydre og indre
karakter. Eksternt stilles der nye krav fra samfundets side, som universitets-
folk ikke kan løse enkeltvis.Det gælder krav om større effektivitet, hvilket bl.a.
skyldes, at universiteterne bliver sværere at finansiere i takt med, at flere skal
have en højere uddannelse. Det gælder også kravet om at opdyrke et mere in-
tensivt samarbejde med erhvervslivet ifølge parolerne om det altomfattende
videnssamfund og ’fra forskning til faktura’. Selve forskningens sociologi har
også ændret sig fra tidligere altovervejende at være en enkelt persons aktivitet
til at blive en fælles forskningsgruppes indsats. Det kræver omstillinger og an-
dre prioriteringer end dengang, den individuelle forsker var den eneste rele-
vante størrelse.
Det afgørende fremskridt ved loven er den øgede handlekraft. Det gælder

for det første fra samfundets side i form af, atman kan give bevillingermotive-
ret af bestemte samfundsønsker i tillid til, at der er en ledelse, som kan træffe
de nødvendige beslutninger. Dette kan muligvis problematiseres ud fra spørgs-
målet om, hvem der skal bestemme, hvad der skal forskes i. Synspunktet i
dette debatoplæg er, at offentlige universiteter har en selvfølgelig pligt til at
varetage de opgaver, som samfundet betror universiteterne – så længe de ikke
er i stridmed, hvad universitets virksomhed og forskningsetik er. Hvis den de-
mokratisk valgte øvrighed ønsker forskning i bestemte opgaver og vil bevilge
penge til det, vil det være dumt, udemokratisk og hovmodigt af universiteterne
at nægte at påtage sig arbejdet.
Det handler derfor heller ikke om, hvorvidt man skal forske i stumfilm fra

30’erne (med Lars Goldschmidts bud på, hvad universiteterne ville bruge nog-
le af pengene på, hvis de selv skulle bestemme, jf kronikken i Politiken 4/11
2008) eller i teknik og naturvidenskab mv. Vi er på flere punkter enige med
LarsGoldschmidt: 1.Der er forskel på, hvilke principper der bør gælde for nye
ekstrabevillingermotiveret af globaliseringen, og hvilke der bør gælde for stan-
dardbevillinger til universitetsdrift. 2. Det er vigtigt at få skilt diskussionerne
ad, så man ikke bruger begrebet forskningsfrihed på en måde, der står i mod-
sætning til politikernes ret til at skævdele nye ekstrabevillinger, som de finder
det mest hensigtsmæssigt. 3. Det er fornuftigt at interessere sig for, hvilke of-
fentlige bevillinger der kan gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at bruge
flere af deres forskningsinvesteringer i Danmark snarere end i udlandet.
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På den anden side er der også en potentiel misvisning i Goldschmidts måde
at stille tingene op på: 1. Kronikken får det til at se ud, som om penge over-
ladt til universiteterne, og specielt penge investeret i humaniora, er det rene
spild, hvilket ikke mindst skyldes det polemisk valgte eksempel 2. Det gøres
ikke tilstrækkelig klart, at der er en vigtig balance mellem, hvor meget der
bedst opnås ved politisk prioritering, og hvor meget der bedst opnås ved at
give penge til forskerne og håbe på, at de finder på noget. Et amerikansk bud
fra 1937 på, hvilke områder man politisk skulle satse på, ramte uden om en
række centrale nybrud i den følgende periode, herunder computeren og laser-
teknologien (som fremhævet i et indlæg af rektor Ralf Hemmingsen ved et
offentligt møde om forskning 12/11 2008). Politisk bestemte satsninger bør
derfor holde sig til meget overordnede kategorier og ikke indlade sig på at
spille på bestemte heste – ligesom det vil være fornuftigt at lade universite-
terne disponere over en del afmidlerne på en måde, der giver dem frihed også
til at flytte pengene rundt mellem hovedområderne. Det er altså et optimalt
samspil, der skal findes mellem de to hensyn – men denne afvejning er ikke
hovedtemaet i dette oplæg. Det drejer sig om universiteternes hverdag.
Her har handlekraften for det andet også fordele indadtil.Det er numuligt

at træffe beslutninger om at løse presserende forsknings- og undervisnings-
opgaver, som før i tiden måtte vente på, at et passende antal modstandere gik
på pension. Under den gamle lov ville det fx næppe have været muligt at
vedtage en strategi om at gøre universiteterne til et sted, de studerende op-
holdt sig også uden for undervisningen, med hvad det indebar af pladsres-
sourcer i en tid, hvor pladsen er dyr. I alt, hvad der siges nedenfor om ulem-
perne ved loven, ligger der intet ønske om at indføre et system, der på nogen
måde igen åbner for, at kollegial træghed eller jalousi blokerer for samfun-
dets krav eller overordnede prioriteringer.
Der er også en anden central politisk grund til, at universiteternes styring

ikke bare kan vende tilbage til den, der herskede i de gamle dage. Der var
nemlig et bredt flertal bag lovens hovedintentioner; den er altså ikke en poli-
tisk tilfældighed eller en døgnflue. Selvom man måtte mene, at det tidligere
system trods dets svagheder ville være bedre end det nuværende, er der altså
ingen udsigt til, at det tidligere system vil blive genindført. Hvad enten man
kan lide det eller ej, er det derfor i alles interesse og pragmatismens ånd at
finde den bedst mulige udformning af et lovgrundlag, der som sine centrale
præmisser har, at universiteterne skal indstille sig på samfundets krav, og at
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der skal være en ledelse, som kan træffe de nødvendige beslutninger, for at
det sker.
Samtidig gælder det imidlertid også om at forstå værdierne i det oprinde-

lige system. Det omtales undertiden, som om det var præget af ren slendrian
og var en dødssejler, der for enhver pris måtte bringes på ret kurs. Det bedste
bevis på, at det under ingen omstændigheder var tilfældet, er, atDanmark ved
en undersøgelse i Science i 1997 blev placeret som nummer 4 på forsknin-
gens verdensrangliste i forhold til befolkningstallet. Denne topplacering be-
roede både på høj forskningskvantitet og forskningskvalitet, dvs. internatio-
nal gennemslagskraft ifølge de sædvanlige målemetoder med tælling af cita-
tioner i højt renommerede internationale supertidsskrifter. Sætter man situa-
tionen på spidsen i disse tider, hvor man taler meget om verdensklasse, har
der været betydeligt bedre plads til at glide nedad på rangstigen end til at
klatre opad. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad denne exceptionelt
høje placering skyldes.
Der er mange grunde til Danmarks topplacering, herunder at Danmark er

et af de rige og teknologisk fremskredne lande, men selv inden for denne
kreds står Danmark traditionelt uforholdsmæssig stærkt. Internationale un-
dersøgelser af ’den skandinaviske model’ (jf. Hofstede 1980: Culture’s con-
sequences: international differences in work-related values. Beverly Hills:
Sage.) peger på, at Danmark sammen med de øvrige, ligeledes topplacerede
nordiske lande har en gunstig organisationskultur i form af en ’lav magtdi-
stance’, der indebærer ret ubesværet og direkte kontakt mellem niveauerne,
og en høj usikkerhedstolerance, der betyder, at man lever fint med, at alt ikke
er klarlagt på forhånd. Det er især en stor fordel, når det handler om ny viden
og vidensbaseret produktion med afsæt i grundforskning, hvor alt afhænger
af folk med ideer, som ingen andre endnu kan se noget i. Når man færdes i
lande, hvor ph.d.-studerende står på to rækker og venter på at få deres ordrer,
er forskellen til innovative og selvkørende danske ph.d.-studerende åbenlys.
Det ’gamle’ universitet var som organisation forud for sin tid på lige netop

dette punkt. Det gjaldt også i undervisningen: Danske studerende har altid
klaret sig godt, også når de besøgte amerikanske elite-universiteter. Det
skyldtes ikke, at danske universiteter var elite-institutioner, hvad angår kon-
kurrence eller service. Der eksisterede imidlertid en kultur, som nok betød et
betydeligt frafald (oftest fulgt af et skifte til anden relevant uddannelse),men
som også sikrede, at de, der fortsatte den oprindelige uddannelse til kandidat-
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eller ph.d.-niveau, havde en meget veludviklet evne til faglig selvforvaltning
og til at orientere sig i ukendte omgivelser. De var derfor også vel forberedte
til at klare de døde perioder, som opstår i enhver forskningsproces, og i stand
til at holde fast ved de originale ideer.Den klassiske danske forskerpersonlig-
hed var altså på et tidligt tidspunkt mere selvdreven, end autoritetsstrukturen
i resten af samfundet lagde op til.
Udviklingen har på ingen måde gjort originalitet, vedholdenhed og selv-

stændighed forældede. Overgangen til den såkaldte ’modus 2’-tilstand, hvor
forskningen frigør sig fra de faste institutioner i et flydende samspil med
skiftende organisatoriske rammer mellem projekter, erhvervsvirksomheder
og institutioner, kræver faktisk disse egenskaber i endnu højere grad. Der er
derfor al mulig grund til at sikre en kultur, hvor danske forskere fortsat kan
opleve sig som relativt suveræne, kreative personligheder, der selv kan og
selv skal definere deres vej fremad. Det forudsætter organisationer, som fast-
holder forskerens oplevelse af, at ens egen forskning er i centrum i hverda-
gen.
Problemerne med universitetsreformen afspejler nogle af de samme erfa-

ringer, som er kendt fra politireformen, især når det gælder den faktiske ned-
prioritering af kerneydelsen; konsekvenserne opleves bare ikke så direkte af
offentligheden. Reformens bestemmelser er iværksat uden evidens for, at de
ville få de ønskede virkninger, men den igangværende evaluering giver til
gengæld en chance for at overveje, om de ønskede virkninger kan opnås.
Dette oplæg peger på steder, hvor der er problemer.Vimener derfor, at lovens
fædre har en klar interesse i at følge op på de anbefalinger, dette oplæg mun-
der ud i. Der er IKKE tale om et forsøg på at rulle tiden tilbage, men på at
finde en bedre vej frem. Vi håber derfor, at oplægget vil blive læst som et
konstruktivt bidrag til revisionen af loven.
Formålet med dette oplæg er at vise, på hvilke punkter de afgørende kva-

liteter i den danske model rent faktisk er truet i den virkelighed på institutio-
nerne, der tegner sig efter universitetsreformerne.
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Boks 1:
På et fakultet udgik efter ledelsesreformen følgende hyrdebrev:

”Kommandoveje

Vi minder om kommandovejene:Medarbejdere på instituttet refererer til
institutlederen (evt. i første omgang til mellemledere). Institutlederen re-
fererer til dekanen. Dekanen refererer til rektor. Derformåmedarbejdere
på et institut fx ikke kontakte rektor eller dekan direkte”.

Morale: Efter ledelsesreformen er det de hierarkiske relationer, der be-
stemmer, hvem man taler med på universitetet.

Som det vil fremgå, kan truslerne typisk ikke udelukkende spores tilbage til
lovens formuleringer. Derfor er truslerne også svære at se for uden forstå-
ende, og man kan diskutere, om de er politikernes eller universiteternes egen
’skyld’. Det er ikke pointen her, for uanset hvis skyld de er, må man elimi-
nere dem, inden de har gjort uoprettelig skade.
Samtidig med, at et system baseret på konstant styring og overvågning

dræber selvstændigt initiativ, har det en anden markant skavank, som vi al-
lerede har setmange tegn på:Det kræver så store ressourcer, at dette i sig selv
vil nedsætte systemets præstationsevne, mere end ansporingseffekten øges.
Den ydre frygt for, at universiteterne ikke laver nok, som kontrolbestræbel-
serne er udtryk for, er i grel modstrid med den oplevede indre virkelighed.
Alle undersøgelser viser, at universitetsansatte ligger i toppen med hen-

syn til at levere ubetalt merarbejde, og det hænger selvfølgelig sammen med
et højt niveau af ansvar og engagement, som utvivlsomt vil forsvinde, hvis de
igangværende kontrolbestræbelser får lov til helt at løbe løbsk. Der er brug
for en gennemgribende afklaring mellem det politisk-administrative system
og universiteterne af, hvordan den nødvendige gennemsigtighed kan opnås
uden at true de formål, reformerne angiveligt skal sikre. Hvis det drejer sig
om optimal kvalitet og produktivitet i uddannelse, forskning og formidling,
er der intet, som taler for konstant styring og overvågning. Tværtimod.
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En helt central pointe i dette oplæg er, at man ikke kan nøjes med at tale om
politiske hensigter, hvis man vil forstå problemerne. Oplægget fokuserer på
virkninger, som ingen har ønsket, men som alligevel indtræffer. Optimistisk
anskuet betyder det, at der principielt burde være godemuligheder for at opnå
enighed mellem politikere og forskere om de nødvendige revisioner af loven
og om grundlaget for at udvikle god ledelse på universiteterne.
Det kan måske være svært at forstå, hvordan man kan hævde at være loyal

over for de politiske hensigter, samtidig med at man giver en sine steder ret
skarp kritik af den lov, der er udtryk for disse hensigter.Det er derfor nødven-
digt at starte med at præcisere, hvilke kræfter der er på spil i sprækkerne
mellem selve hensigterne og det system, der skal realisere dem.Det drejer sig
om en mekanisme, som virker overalt i sociale systemer, men som mest er
kendt i den fremstilling, der er central i økonomisk teori under navnet ’den
usynlige hånd’.

2. Incitamentsstrukturer og den usynlige hånd

De tilstande, som truer forskningens fremtid, må forstås med baggrund i de
’incitamentsstrukturer’, som påvirker adfærden på institutionerne.Med inci-
tamentsstrukturer tænker økonomer på: Hvad præmieres? Hvordan fordeles
anerkendelsen? Hvad trækker ned og diskvalificerer? Incitamentsstrukturer-
ne har på afgørende vis ændret sig på universiteterne, og de er blevet vigti-
gere. Der findes nu et stort antal ledere på mange niveauer, som dels selv skal
rette ind efter, hvad der giver bonus for dem selv som ledere, dels skal ud-
dele bonusser til de personer, deres ledelsesbeføjelser dækker.
Sådanne incitamentsstrukturer har det lumske ved sig, at de virker bag om

de bevidste hensigter (hvilket er grunden til, atAdam Smith, den økonomiske
videnskabs fader, brugte betegnelsen ’den usynlige hånd’). Hvis man indfø-
rer præmier for en bestemt adfærd og lader der gå en vis tid, så vil denne
adfærd komme til at dominere i landskabet, uanset hvad ens hensigter med
præmien var. Mekanikken er den samme som i darwinistisk evolutionsteori:
de fænomener, der favoriseres af de gældende betingelser, vil brede sig. Når
der indføres incitamenter, der begunstiger bestemte handlinger og beslutnin-
ger, så vil de optræde hyppigere, også på områder eller med effekter, som
ikke var tilsigtede.
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Denne mekanismes slagkraft kan illustreres med udviklinger i forbindelse
med den internationale finanskrise. Når kreditinstitutioner lønner ansatte efter,
hvor store beløb de tegner lån for, vil det favorisere dem, der ermindre kritiske
med hensyn til sikkerheden og derfor oparbejder en stor portefølje af den slags
lån, der har gjort betegnelsen subprime (’under-prima’) til årtusindets under-
drivelse. Når bankdirektioner belønnesmed aktie-optioner, hvis værdi afhæn-
ger af markedskursen snarere end bankens langsigtede lønsomhed, bliver be-
lønningen tilsvarende størst for de direktører, som kan banke kursen højst
muligt op, bl.a. ved at overtale egne kunder til at sælge deres obligationer og
købe bankaktier i stedet. Det kan endog ske med henvisning til de stigende
kurser, der er resultatet af en allerede succesrig kurspleje. Når man indfører
mulighed for afdragsfrie lån på et tidspunkt, hvor ejendomspriserne stiger
stærkt, betyder det, at ivrige købere får mulighed for at betale endnu mere for
de samme eftertragtede huse, og priserne får endnu en tak opad.

Jamen, siger fortalerne for disse spilleregler: meningen er naturligvis, at
kreditagenter skal være interesseret i at tegnemange lån,men ikke dårlige lån;
at bankdirektører skal være interesseret i at virksomheden vokser, uden at
mindske kvaliteten af deres engagementer; at folk, der ellers ikke ville have
råd til at købe hus, skulle få en ekstra håndsrækning, uden at folk i al alminde-
lighed skulle holde op med at betale afdrag.Men nu er de uheldige følgevirk-
ninger efterhånden åbenbare for enhver, og derfor kan finanskrisen muligvis
have en pædagogisk værdi som middel til at forstå reguleringsmekanismerne
også på universiteterne. Incitamenter spørger ikke om, hvadmeningen er – de
virker bare. Når man finansierer uddannelser efter produktivitetstaxameter i en
tid, hvor pengene til den daglige undervisning bliver færre, præmierer man
uddannelser, der får flest muligt igennem med et undervisningsprogram, der
gradvis udtyndes. Og når man indfører en organisation, hvor belønningerne
siver ned fra oven, flytter man bevågenheden i systemet fra, hvad forskerne
tænker og studerer, til bestræbelserne for at kvalificere sig i forhold til politisk-
administrative signaler, der udgår fra oven.
Problemet i universiteternes hierarkiske system med mange udpegede le-

dere er, at ledere på alle trin ønsker at gøre det, de inciteres til at gøre.Meget
generelt sagt vil ledere gerne vise, at de gør det, der står i aftaler og strategier,
og ikke det, ’de ikke må’. Der vil derfor blive sat mange ting i gang, som le-
dere kan profilere sig på, og der vil blive lagt låg på ting, som kan risikere at
skabe indtryk af, at deres tiltag ikke virker efter hensigten.
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Boks 2:
Ved et heldagsmøde om strategiformulering deltog en højtstående admi-
nistrativ universitetsleder med et oplæg. Et af spørgsmålene lagde op til,
at videnskabeliget ansatte (VIP-’er) og administrative ledere havde et
fælles problem, nemlig at der var så mange indgreb og tiltag fra oven,
som man måtte forholde sig til, at det gik ud over universitetets evne til
at løse sine opgaver. Burde man ikke kunne se det som et problem, VIP-
’er og administrative ledere kunne forholde sig til i fællesskab, i stedet
for at universitetetsadministrationen automatisk sendte tiltagene videre
ned ad kommandovejen? Derved kom VIP-’erne jo til at opleve admini-
strationen som værende ansvarlig for ting, som de i virkeligheden ikke
kunne gøre for.
Svaret var, at som embedsmand kunneman måske godt på lukkedemø-
der advare mod planlagte tiltag – men når først beslutningen var truffet,
var man loyal over for den, uanset hvad man selv måtte mene.Man kun-
ne derfor ikke erklære sig enig i kritik fra VIP-’erne, selvom man derved
blev oplevet som ’fjenden’.

Morale: I tvivlstilfælde skal en universitetsadministrator være loyal op-
adtil ad kommandovejen, snarere end imod universitetets formål.

Meningen fra ledende politisk hold er naturligvis, at universiteterne skal blive
mere effektive til at udnytte ressourcerne uden atmindske kvaliteten i uddan-
nelsen. Og at forskningen skal rette ind efter politisk-administrativt bestemte
prioriteringer, således som disse prioriteringer siver ned ad kommandovejen,
uden at grundlaget for at få nobelpriser falder. Meningen er bare ikke afgø-
rende for, hvad der faktisk sker.
Det er fristende at gøre den resulterende adfærd til et spørgsmål om aktø-

rernes moral – og en fleksibel moral får da også processen til at virke hurti-
gere, fordi den enkelte vil give sig til at score gevinsterne efter det nye sy-
stem.Men uanset moral er det kun et spørgsmål om tid, før vi havner samme
sted. Selvom vi antager, at alle aktører i systemet har uændret moral, vil en
ændring af præmiestrukturen betyde, at succesraten bliver størst for dem, der
bedst forstår at score præmierne – og de vil derfor gradvis erstatte dem, der er
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handicappet af en lav moralsk omstillingsparathed. Men har vi først har fået
under-prima universiteter, bliver det besværligt at genrejse prima-kvaliteten.
I de eksempler, som fremstillingen er illustreret med, er der indsat en

’morale’, der skal opfattes som et udtryk for ’incitament-signalet’. Der ligger
altså ikke nogen påstand om, at det er, hvad de berørte personer har ’ment
med det’.Men det betyder som sagt heller ikke så meget, hvad meningen var
– det afgørende er, hvordan det faktisk virker.

3. Forskningsfrihed – en begrebsafklaring

Et helt centralt spørgsmål for forskerne og forskningens udfoldelse er, hvad
man kan kalde den reelle forskningsfrihed. På Videnskabernes Selskabs
forskningspolitiske årsmøde den 4. marts 2008 blev videnskabsminister Hel-
ge Sander spurgt, om han havde forståelse for, at der blandt mange forskere
er bekymring for forskningsfriheden efter de seneste års markante forsk-
ningspolitiske ændringer. Essensen i Sanders svar var, at han da ville være
ked af at høre om en sådan bekymring, men at han mente, at den var helt
ubegrundet, da forskningsfriheden er solidt indskrevet i universitetsloven, og
den enkelte forsker frit kan vælge emne og metode inden for sit ansættelses-
område.
Den samme diskussion om forskningsfrihed er rejst mange gange, uden at

den gensidige forståelse er blevet bedre. Fronterne i fortolkningen af ordlyden
er fortsat trukket skarpt op mod hinanden. Derfor er der behov for at gå så
meget i detaljer, at det bliver forståeligt, hvorfor tingene ser forskellige ud set
fra ministerens stol og fra forskernes. De læsere, der er ligeglade med disse
detaljer, kan derfor springe frem til konklusionen af dette afsnit (s. 24).
En del af diskussionen har handlet om, hvorvidt loven af 2003 ændrede

forskningsfriheden. Hvad angår lovtekstens formuleringer om selve forsk-
ningsfriheden, er det ikke tilfældet - fordi den afgørende ændring skete alle-
rede i 1992. Her blev indføjet, at institutlederne fik beføjelser til at instruere
forskerne i, hvad de skulle forske i.Men ændringerne af de ledelsesmæssige
rammer med loven af 2003 har afgørende ændret den virkelighed, som in-
struktionsbeføjelsen opererer i: der er meget stor forskel på at være under in-
struktion af ledere, man selv har valgt, og at være under instruktion af ledere,
der skal profilere sig opadtil i systemet. Den socialdemokratiske regering i
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1992 og VK-regeringen i 2003 har derfor et fælles ansvar for at have sået
tvivl om forskningsfriheden. Og denne effekt forstærkes af den øgede be-
tydning af konkurrencebegrebet inden for forskningen, som blandt andet
globaliseringsforliget har medført. Derfor vil vi beskrive, hvad der sker
med forskningsfriheden, fra loven, via ministeriets og universiteternes le-
delser og ned til de enkelte institutter og forskere - i en tid, hvor man alle
steder oplever en skærpet kamp om bevillingerne.

Trin 1, Forskningsfrihed i universitetslovens forstand

I universitetslovens § 2 stk. 2 står: “Universitetet har forskningsfrihed og
skal værne om denne og om videnskabsetik”. Forskningsfriheden er her
tillagt institutionen som helhed snarere end forskerne, og den nævnes i
naturlig sammenhæng med lovens § 2 stk. 1, ifølge hvilken “universitetet
har en forpligtelse til at foretage en løbende strategisk udvælgelse, priori-
tering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområ-
der”. Forskningsfriheden optræder igen i § 16a, stk. 7 og § 17, stk. 2 i re-
lation til henholdsvis sektorchefers og institutlederes mulighed for at “på-
lægge medarbejdere at løse bestemte opgaver”. Ordlyden er i de to para-
graffer den samme: I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er
pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets forsknings-
strategiske rammer.
I tilknytning til disse formuleringer har ministeren ved talrige lejlighe-

der søgt at berolige de bekymrede ved at henvise til at Forskerne på uni-
versiteterne kan frit vælge metode, fremgangsmåde og emne, men forsker-
ne skal selvfølgelig arbejde inden for universitetets forsknings strategiske
rammer. (Tale i Folketinget 16. november 2006).
Beroligelsen har imidlertid ikke virket efter den gode hensigt, og det er

der grunde til. Sammenfattende kan man sige, at forskningsfriheden først
og fremmest er placeret på institutionsniveau og gælder en frihed for insti-
tutionen (dvs. bestyrelsen) til selv at foretage en løbende strategisk udvæl-
gelse, prioritering og udvikling. For forskeren er der frihed til vælge me-
tode og (i et vist omfang) emne, men friheden er i lovteksten eksplicit be-
grænset både kvantitativt og kvalitativt: Kvantitativt, fordi der kun er
forskningsfrihed i den tid, som sektorchefen eller institutlederen ikke har
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pålagt forskerne at løse andre arbejdsopgaver (uden at der her er defineret
en begrænsning i disse opgavers omfang); kvalitativt, fordi friheden kun
gælder inden for universitetets forskningsstrategiske rammer.

Trin 2, Universiteternes forskningsstrategiske rammer

Hvad menes der så helt præcis med “universitetets forskningsstrategiske
rammer”? Svaret på det spørgsmål er helt afgørende, fordi forskernes fri-
hed eksplicit er bundet op på disse rammer. Ministerens svar på det nævn-
te forskningspolitiske årsmøde i Videnskabernes Selskab kunne give ind-
tryk af, at det er rent ansættelsesmæssigt bestemt: Man kan frit forske in-
den for det fag, man er ansat til at varetage. Denne fortolkning er det svært
at være uenig i: friheden må gælde ansættelsesområdet og kan ikke være
frihed til at forske i hvad som helst.
Problemet er, at denne tolkning, som også er ministerens, reelt ikke er

sikret i praksis. Den begrænsning, der ligger i de forskningsstrategiske
rammer, kan lyde uproblematisk (man er vel kun ansat, hvis ens institution
har et formål og dermed et strategisk sigte), men i praksis er tingene hur-
tigt ved at komme til at se meget anderledes ud. Forskning, fri såvel som
strategisk, kræver ledelsesmæssig bevågenhed, der udmønter sig i tilde-
ling af midler, fortsat rekruttering og positiv velvilje i dagligdagen. Det er
ikke nok, at ledelsen tolererer, at man i de timer, der måtte blive til overs,
forsker frit i et selvvalgt emne, hvis man kun har sig selv og sin resttid og
fritid at gøre godt med Hvis forskernes egne ideer prioriteres til sidst, æn-
drer det hele opfattelsen af, hvad det er at arbejde på et universitet – som
et sted, hvor forskernes egne ideer er det, der driver værket.
Igen er universitetsloven faktisk meget klar. Som vi har set, har institutio-

nen en forpligtelse til at foretage en “løbende strategisk udvælgelse, priorite-
ring og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder” (§
2, Stk. 1). I praksis udmøntes forskningsfriheden på institutionsniveau derfor
først og fremmest som lokalstrategiske satsningsområder i udviklingskon-
trakten, som så kan nuanceres og suppleres i underliggende kontrakter mel-
lem rektor og dekaner, og mellem dekaner og institutledere.
Resultatet er en skelnen mellem de forskere, der arbejder inden for

områder, der i særlig grad satses på (nemlig de områder, der prioriteres
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som særlige indsatsområder i udviklingskontrakten), og de forskere, der
arbejder inden for områder, der ikke særskilt nævnes i kontrakterne.
De sidstnævnte forskere vil som regel være i flertal. De har måske – i

et eller andet omfang og inden for en eller anden mere generel lokalstrate-
gisk ramme – forskningsfrihed, men vil opleve, at de praktiske muligheder
for at drive forskning i stigende grad koncentreres på ikke selvvalgte om-
råder De risikerer at stå som stedbørn i den proces, der nu er iværksat.
Årsagen ligger i ’incitamentsstrukturen’ – dvs. det lederne føler de er ansat
til at gøre.
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Boks 3:
Bureaukratisering I: En forskningsleders fortælling

Det følgende foregår på et institut, der er et af de mest forskningstunge
på sit fakultet. Ved publikationsoptællinger ligger det i top, der arrange-
resmange internationale symposier, der er en livlig forelæsningsaktivitet
i ind- og udland.
Dekanatet beslutter, at der generelt skal styr på forskningen, og kræver,
at der etableres forskningsledelse. Det sker i første omgang lidt improvi-
seretmed igangsættelse af forskningstemamøder i forskningsgrupper, og
forskningslederne mødes efter behov for at koordinere møderne. Dette
opleves som en værdifuld nyskabelse, der øger interessen for, hvad der
sker på forskningssiden.
I næste omgang kræver dekanatet mere formaliseret ledelse: Der skal nu
etableres en forskningsledelsesmøderække med mødeindkaldelse og re-
ferater på nettet. Forskningsledergruppen føler sig nu overvåget og opfin-
der derfor nogle aktiviteter, der egentlig ikke er nødvendige (men som
kan fylde i bogholderiet), for at leve op til de nye formaliserede krav.
Hvad der før var en fornøjelse (at følge med i og støtte instituttets forsk-
ningsaktiviteter), bliver til en tung pligt, og forskningslederne konstate-
rer, at deres rolle tager tid fra forskningen hos alle involverede. Samtidig
spørger de involverede sig selv om, hvorfra der skal komme tid og penge
til de mange initiativer, som man er nødt til at foreslå for at se dynamisk
ud.

Morale:Når kontrolkravet sætter sig igennem, tabes den oprindeligemo-
tivation for en ledelsesaktivitet hurtigt af syne – og det bremses ikke af,
at det skader sagen selv.
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Boks 4:
Bureaukratisering II: En forskers fortælling
Da den nye institutleder var ansat, skulle der gang i forskningen. Han
indførte derfor en struktur, hvor VIP’erne arbejdede i forskerteams med
hver sin forskningsleder, der en gang om året skulle rapportere om forsk-
ningsgruppens aktiviteter, herunder ansøgninger ommidler fra interne og
eksterne kilder etc. I nogle tilfælde havde VIP’er flere forskellige forsk-
ningsprojekter kørende, og de kunne så være medlemmer af mere end et
team.

Efter det første år med dette system måtte institutlederen konstatere, at
der tilsyneladende var foregåetmindre forskning ved instituttet end tidli-
gere år.

Morale: En dynamisk leder må i en sådan situation overveje, hvilke nye
ledelsestiltag der er nødvendige for at bremse den negative udvikling.

Trin 3, ‘Fri’ lokalstrategisk forskning

Vi er her nået til et vigtigt punkt for forståelsen af de skarpt optrukne fron-
termellemminister og forskere, hvad angår opfattelsen af forskningsfrihed.
Begge parter synes at tage udgangspunkt i, hvordan begreberne fri og stra-
tegisk forskning anvendes inden for forskningsrådssystemet, men ser de to
typer forskning som hinandens modsætninger og derfor som negativt defi-
nerbare i forhold til hinanden (henholdsvis ‘hvad der ikke er strategisk, er
fri’, ‘hvad der ikke er fri, er strategisk’).
I Loven om forskningsrådgivning fra 2003 er der en ret præcis skelnen

mellem fri og strategisk forskning. Det nyetablerede Frie Forskningsråd
skal “støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for
både enkelte videnskabelige forskningsområder og tværvidenskabelig
forskning” (§ 7), mens det nye Strategiske Forskningsråd giver “støtte til
dansk forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede
forskningsområder” (§ 17). Med andre ord, begge begreber er positivt defi-
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neret: man sætter her fri forskning lig med forskerinitieret (eller ‘bottom-
up’) forskning og strategisk forskning lig med politisk prioriteret (eller
‘top-down’) forskning.
Denne – meget udbredte – forståelse af begreberne tillader imidlertid

ikke en tilsvarende entydig opdeling af den forskning, der udspringer af
institutionernes forvaltning af forpligtelsen til at prioritere og udvælge. Det
drejer sig nemlig hverken om ‘rigtig’ fri forskning eller om ‘rigtig’ strate-
gisk forskning.Ministeren synes at mene, at der er tale om fri forskning (og
frie forskningsmidler), fordi der IKKE er tale om politisk prioritering af
bestemte områder (altså ud fra devisen: ‘hvad der ikke er strategisk, er fri’).
Omvendt synes forskerne atmene ,at der er tale om strategisk forskning (og
strategiske forskningsmidler), fordi der IKKE er tale om bottom-up forske-
rinitiering, men om stram top-down styring (altså ud fra devisen: ‘hvad der
ikke er fri, er strategisk’).
Det gør for forskeren ikke den store forskel, om strategierne kommer fra

ens egen institution, eller om de kommer fra politisk hold, navnlig ikke
fordi institutionen styres af en bestyrelse med et eksternt flertal, der ikke
nødvendigvis har erfaring med forskning, og fordi udviklingskontrakten i
sidste ende skal godkendes af ministeren. Denne styring savner legitimitet
blandt forskerne.
Der er med andre ord skabt en mellemting mellem fri og strategisk

forskning: ‘fri lokalstrategisk forskning’, der hverken er fri eller strategisk
i den gængse forstand fra forskningsrådssystemet, som giver anledning til
modsatrettede fortolkninger. Det kan således være politisk belejligt at kun-
ne henregne ‘fri lokalstrategisk forskning’ til ‘rigtig fri forskning’, for det
kan begrunde en stor vækst i midlerne til ‘rigtig strategisk forskning’ og
således samlet øge den politiske indflydelse på forskningen. Tilsvarende
kan det være belejligt for forskere at henregne ‘fri lokalstrategisk forsk-
ning’ til ‘rigtig strategisk forskning’ i kampen for midler til grundforsk-
ning.
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Boks 5:
Efter en lang runde af strategisk planlægning når Institutlederen frem til
en færdigmodel. Et nøgleelement i atman kunne formulere den vedtagne
satsning er en adjunkt (kvindelig), der klarer arbejdet fremragende i en-
hver henseende, er en værdsat underviser og kollega, og opnår internatio-
nale publikationer inden for adjunktperioden.
Da hun når frem til afslutningen af sin funktionsperiode og er afhængig
af at der opslås en lektorstilling, forsinkes opslaget i fakultetet samtidig
med at dekanatet med stor hast afsætter midler til at besætte en stilling
indenfor en satsning som er politisk ønsket og prioriteret i udviklings-
kontrakten.

Morale: I det nye universitet kan topstyringen når som helst overtrumfe
også godkendte satsninger nedefra.

Konklusion

Hvisministeren undrer sig over, at forskerne er bekymrede, så har han nu fået
en mulig forklaring: forskning bliver ikke fri af ikke at være strategisk. Hvis
forskerne undrer sig over ministerens vedholdende forsikring om, at forsk-
ningsfriheden er sikret, så har de også fået en mulig forklaring: forskning
bliver ikke strategisk af ikke at være fri.
Styringen af den forskning, som i loven benævnes fri forskning, vil blive

endnu strammere med de ikke ubetydelige midler, der er afsat som såkaldt
“friemidler” i henhold til globaliseringsaftalen,men som institutionerne skal
konkurrere om.
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Boks 6:
Det strategiske niveaus indirekte undergravning af fri forskning:

En bevilling fra EU’s IMI (InnovativeMedicines Initiative – et industri-
initiativ) påfører forskningsinstitutionen et tab efter følgende regnskabs-
opstilling

Udgift 100 kr
Overhead 60 kr.
Total 160 kr.
Refusion 120 kr.
Tab 40 kr. (finansieret af basisbevillingen)

Morale: Jo flere strategiske midler man får, desto værre for den frie forsk-
ning.

Det samme vil gælde konkurrenceudsatte basismidler. Her vil formentlig kun
de allerstærkeste kort blive bragt i spil, hvorfor der på institutionerne efterhån-
den nok kommer til at foregå en særdeles hård styring af, hvem der overhove-
det får lov til at søge ogmed hvilke emner. For den enkelte forsker eller forsker-
gruppe vil denne udvikling komme til at fremstå som strategisk styring af
forskningen snarere end som forvaltning af friemidler.
I visse tilfælde er bevillingsprincipperne tilmed sådan, at en strategisk be-

villing skal medfinansieres af det institut, der får den, sådan at det udhuler
grundforskningen (se regnestykket i boks 6). Imidlertid er det er nu politisk
besluttet, at offentligt eksternt finansierede forskningsprojekter i højere grad
skal være fuldfinansierede. Dette er i princippet en meget positiv udvikling, da
det vil modvirke, at ekstern finansiering er med til at skævtrække udviklingen
ved at ’suge’ midler til medfinansiering ud af andre fagområder. Specielt vil
modtagelsen af strategiske forskningsmidler ikke længere i så høj grad som
tidligere kunne påtvinge universitetet en ændring af forskningsprofilen i øvrigt.
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Den nye politik vil især udmønte sig i to forhold:

1) Overhead-taksterne hæves, hvorved finansieringen kommer lidt nærmere
fuldfinansiering.

2) Det må ikke længere kræves/inddrages i bedømmelse af ansøgninger til
forskningsråd, at de har mere end 10 %. i medfinansiering til ansøgnin-
ger.

Der er pt. en række uklare punkter vedrørende, hvorledes dette udmøntes,
herunder hvorledes processen med at gå fra det ene system til det andet udrul-
les. Det er vores holdning, at denne udvikling, såfremt den gennemføres på
en fornuftig måde, på sigt vil medvirke til en større grad af forskningsfrihed
for den enkelte på universiteterne. Denne ændring er derfor et eksempel på et
punkt, hvor det er lykkedes at korrigere for de skævheder, der er opstået – og
det er denne bestræbelse vi mener der er behov for at forfølge også på det
overordnede plan.
Hvis man ser bort fra, hvad ordet ’fri’ kan og skal betyde, og i stedet ser

på, hvad der faktisk foregår, er konklusionen følgende: Kun i de tilfælde,
hvor strategierne direkte afspejler forskernes og forskergruppernes opfattelse
af, hvad der er vigtigt og interessant, vil de kunne regne med den form for
engagement, som er en betingelse for, at grundforskning kan lykkes. Den nye
mellemting, som repræsenterermellemledelsernes forsøg på at indrette sig på
tidens krav, er hverken fugl eller fisk – den kan som udgangspunkt hverken
gøre regning på særlig politisk bevågenhed eller på de enkelte forskeres fulde
personlige engagement.Men det er den slags forskning, der står til den største
vækst i de kommende år, hvis ikke man får rettet op på den måde, loven fun-
gerer på.
Man kan ikke mindst frygte, at ansættelser i fremtiden bliver styret af,

hvem der passer ind i ledelsernes strategier, snarere end af, hvem der er de
største forskertalenter. De store forskertalenter er der ikke specielt mange af,
og derfor er det vigtigt, at man opfanger dem, når de findes – men i takt med,
at afgørelserne er rykket opad i systemet, væk fra de sagkyndige udvalg, er
risikoen for, at man vælger en belejlig ansøger frem for en genial ansøger,
stærkt voksende.
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Boks 7:
En ung dansk forsker fik et ph.d-stipendium til et af verdens førende
universiteter i USA. Han fortalte sin nye vejleder om en ide han havde,
der lå på grænsen mellem to fagområder og involverede en særlig
undergruppe af nogle berømte amerikanske fund. Vejlederen lyttede
pænt til redegørelsen, men sagde at det var simpelt hen for langt ude.
Det kunne der næppe komme noget ud af sådan som tingene lå i øjeblik-
ket - men der var forskellige andre ting man kunne overveje.

Den danske ph.d. lyttede opmærksomt til vejlederens indvendinger og
ideer, men tog derpå hjem og fortsatte uanfægtet med at forfølge sin
egen ide. Da han var færdig, sendte han en fremstilling til vejlederen.
Vejlederen indkaldte ham til samtale og sagde. ’Jeg synes du skulle sen-
de den til...ja, hvorfor ikke til Nature?’
Nature optog artiklen.

Morale: hvis unge danske forskere begynder at rette ind efter hvad andre
synes de skal forske i, er det enden på dansk forsknings storhedstid.

Udgangspunktet for betragtningerne i dette afsnit er ’normale’ universitets-
ansættelser, hvor man fra adjunkt via lektor til professor bliver ansat til at
forske, undervise og formidle inden for et bestemt fagligt område. Det bety-
der ikke, at det skal være forbudt at ansætte forskeremed henblik påmyndig-
hedsopgaver eller konkrete projekter finansieret udefra. Det skal så bare være
specificeret i stillingens arbejdsbeskrivelse. Man kan også sagtens forestille
sig, at der på arbejdspladsen er overgangsformer og fleksibel administration
af de forskellige opgavetyper.Det, oplægget vender sigmod, er den situation,
der nu er skabt, nemlig at der ikke længere findes stillinger, hvor man som
forsker eller forskergruppe kan føle sig sikker på at kunne forfølge de mest
perspektivrige og frugtbare ideer, så længe man passer sit arbejde.
En sidste præcisering: Grundforskning kan godt dreje sig om nyttige og

samfundsmæssigt prioriterede områder. Det afgørende ved grundforskning
er, at det er arbejdetmed stoffet, der driver værket, snarere end en opdragsgi-
ver, der står ved udgangen og kræver sit skålpund kød. I det øjeblik, man har
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igangsat et strategisk prioriteret forskningsprojekt og derefter lader for-
skerne i fred til at følge deres egne ideer, giver det ikke længere mening
at diskutere, om den forskning, der kommer ud af det, er grundforskning
eller strategisk forskning. Set fra forskernes side er det styringsmetoderne
og ikke genstandsområdet, der er afgørende for sondringen.
I dette afsnit har vi forsøgt at give en omhyggelig forklaring af, hvor-

dan de to lovændringer, hvoraf den første indførte instruktionsbeføjelser
over forskningen, og den anden indførte et topstyret ledelseshierarki, fun-
gerer i forskerperspektiv. Helge Sanders svar på spørgsmål om forsk-
ningsfriheden, senest ved et offentligt møde 12/11 2008, hvor han skarpt
afviste, at der forelå et problem med den personlige forskningsfrihed og
tilføjede, at det ville være absurd, hvis der ikke var ledelsesret på univer-
siteterne, tyder på, at ministeren forstår det som et spørgsmål om enten at
afskaffe hele muligheden for at have en handlekraftig ledelse (hvad han af
forståelige grunde ikke er indstillet på) eller også at fastholde den uind-
skrænkede instruktionsret over den enkeltes forskning. Vi vil derfor gerne
tilbyde et kompromis i form af følgende ændring af universitetsloven, der
fastholder den generelle ledelsesret, samtidig med at det sikrer den per-
sonlige forskningsfrihed.

I lovens paragraf 17, stk. 2 står der nu:

Stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder
planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan på-
lægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de viden-
skabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit
inden for universitetets forskningsstrategiske rammer.

Denne paragraf foreslår vi erstattet med

Stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder
planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan på-
lægge medarbejdere at løse bestemte opgaver - på forskningsområdet
dog kun i begrænset omfang, idet institutlederen skal sikre den en-
kelte medarbejder mulighed for at forske frit inden for sit ansættelses-
område.



29

Det centrale spørgsmål, som universitetslovens fædre, dvs. V, K og S, skal
tage stilling til i forbindelse med loveftersynet, drejer sig om, hvilken situa-
tion der skal tegne sig for et ungt talent, der overvejer at slå ind på en univer-
sitetskarriere. Skåret ind til benet lyder det:

Skal en ung universitetsforsker kunne se frem til en arbejdssituation, hvor
man har ret til at tilrettelægge sin egen forskning – ja eller nej?

Det harman ikkemed den nuværende lov.Af hensyn til nationens fremtid bør
det laves om. S har hovedansvaret for instruktionsbeføjelsen. VK har hoved-
ansvaret for, at den blev til et problem. Nu må partierne bag loven i fælles-
skab overveje, om de vil fastholde en situation, der på afgørende vis afviger
fra forskernes situation i de lande, vi plejer at sammenligne osmed (herunder
især de eliteinstitutioner, vi har som forbilleder, hvor ingen kunne drømme
om at blande sig i, hvad den enkelte forsker i).

4. De ydre krav og den indre organisationskultur

Problemet med den oplevede forskningsfrihed kan være svært at forstå for
dem, der ikke er fortroligemed den indre dynamik i forskningsprocessen.Det
ermåske her, kommunikationskløften mellem omverdenen og universiteterne
er allerstørst, og det kan man ikke bebrejde politikerne. Ingen kan forlange af
udenforstående, at de skal kunne sætte sig ind i, hvad der er drivkraften i
forskerens hverdag. Derfor kan det for udenforstående virke, som om proble-
met drejer sig om hensynet til de ømskindede forskere, der ikke kan tåle at
indrette sig efter, hvad der er brug for.
Det er derfor nødvendigt at slå fast, at samfundet naturligvis er i sin fulde

og gode ret til at stille specifikke krav til forskerne, så længe det er til samfun-
dets gavn. Problemet er bare, at forskningen under de nuværende betingelser
presses på en måde, som vil være skadelig for samfundet.
Dette vanskelige problem findes ikke udelukkende i forskningsverdenen.

Det findes overalt, hvor kerneydelsen er baseret på kreativitet og individuelt
engagement, altså præstationer, der ikke kan kommanderes frem oppefra,
men skal komme nedefra.Universiteter er ikke de eneste organisationer, hvor
det afgørende sker nedefra, samtidig med at der er nogle hensyn, der skal
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administreres oppefra. Begge strømretninger findes mere eller mindre i alle
organisationer, og det er ikke et spørgsmål, om det ene eller det andet er ’det
bedste’ – det drejer sig om at finde ud af, hvilket samspil der i de konkrete
tilfælde giver det bedste samlede resultat i forhold til organisationens for-
mål.
Hvisman ser på tænkningen i organisationers styring, har den udviklet sig

fra entydig lovprisning af topstyring i retning af flere og flere former for del-
tagerstyring. Den klassiskemodel er, hvadMaxWeber kaldte maskinbureau-
kratiet, hvor systemet fungerer rent mekanisk, og medarbejdere opfattes som
tandhjul i et system, hvor ledelsen bare trykker på knappen, så drejer tandhju-
lene, og der kommer et ønsket produkt ud i den anden ende.

Boks 8:
Fra et højere administrativt plan var der udmeldt en strategisk ændring
om at starte en ny uddannelse. Studielederne for de eksisterende uddan-
nelser påpegede, at der ikke var gjort noget for at afklare, hvilke konse-
kvenser oprettelsen af denne nye uddannelse ville have for den eksiste-
rende profil, og dermed for, hvordan de skulle disponere i den nye situa-
tion. Institutlederen var enig i kritikken og argumenterede i et brev til den
relevante leder for det uheldige i at presse den nye uddannelse igennem
oppefra på det foreliggende grundlag. Han blev prompte indkaldt til en
kammeratlig samtale, der ikke drejede sig om det saglige eller relevante
i kritikken, men om det uheldige i, at en underordnet leder optrådte illo-
yalt i forhold til et initiativ, som de højere magter havde signaleret, at de
ønskede gennemført.

Morale: I det nye universitet skal man ikke lade argumenter komme på
tværs af magtens logik.

Det har imidlertid vist sig, at dette system ikke får det bedste ud afmedarbej-
derne, og at det bliver værre og værre, jo mere viden der er indbygget i det
pågældende produkt. Derfor er ledelse i vidensamfundet i tiltagende grad et
spørgsmål om at inddrage medarbejderne på måder, så de oplever, at virk-
somhedens og deres egne mål falder sammen. Dette lykkes undertiden i en
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sådan grad, at det har givet anledning til bekymring over, om medarbejdere i
moderne virksomheder lader sig opsluge med hud og hår.
Hvis man nu ser på historien om universitetsreformerne, har retningen

været temmelig præcis den modsatte. Problemet har været anskuet som det,
at medarbejderne fejlagtigt har troet, at de havde ejerskab til forskningspro-
cessen,mens de burde forstå, at det var samfundets dagsorden, de var forplig-
tet på. Fra at universiteterne og dermed også forskerne tidligere passede sig
selv, er der fra 1960’erne frem til 2005 indført flere og flere bestemmelser
udefra, som lægger en styring ned over universiteternes hverdag, indtil med-
arbejderne nu møder denne styring snart sagt hver eneste dag.
Dette har givet anledning til paradoksale effekter. I de senere år har en

lang række universitetsfolk skiftet til privatansættelse og her oplevet både
større frihed og mere anerkendelse. Organisationsmodeller beregnet på vi-
denbaseret produktion har haft held til at udvikle ledelsesmodeller for ’pri-
madonnaer’ – som Lars Goldschmidt har kaldt de kreative, men selvbevidste
typer, som vidensvirksomheder skal leve af – alt imens universiteternes le-
delse betegner den slags personer som elefanter, der er tunge at danse med,
og har bevæget sig baglæns mod en lønmodtagerkultur af den art, man i i
videnstunge erhvervsvirksomheder har ønsket at afskaffe.
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Boks 9:
Magtforholdet mellem bureaukratisk procedure og substans.

På et fakultet er ph.d.-bedømmelsen blevet lagt om som følge af dens
øgede betydning. Før blev ansøgningerne fordelt i grupper efter fag, der
rangordnede ansøgerne og derpå mødtes i optageområder, hvor man af-
gjorde, hvilke der kunne imødekommes (to led).

Nu skal de faglige grupper kun afgøre, om ansøgerne er kvalificerede eller
ej. Derefter går de kvalificerede videre, dels til institutlederen og ledelses-
teamet, der afvejer de kvalificerede efter instituttets strategiplan, dels – og
samtidig også til fakultetet, der ligeledes vurderer, hvordan ansøgerne
passer ind i de overordnede prioriteringer. Derpå går resultatet af disse
overvejelser videre til ph.d-skolelederen og prodekanen for forskning, der
overvejer sagen nøje og sender deres vurdering videre til dekanen, der
bestemmer.

Papirerne i sagen skal alle forsynes med fakultetets logo i fuldt farvet
udgave og kan derfor ikke blot printes ud ad de normale og billige kanaler,
men skal gennem en særlig procedure, inden de kan ekspederes videre.

Hierarkiets viser sig også i mere striks administrativ praksis. Den forelø-
bige bedømmelse af en ph.d.-afhandling kan ikke længere skrives under
af formanden på alles vegne,men skal skrives under af alle bedømmelses-
udvalgets medlemmer, inklusive eventuelle udenlandske). I tråd hermed
er det, at post, der skal kvitteres for, ikke længere kan modtages af en til-
fældig medarbejder, der er til stede, men kun af særligt autoriserede per-
soner, og det overvejes, om kun institutlederen selv skal kunne tage imod
pakker.

Andre steder i uddannelsesvæsenet har der været parallelle udviklinger
hen mod skridttællinger og voksende papirnusseri. Denne overdrevne
kontrol er man så småt begyndt at afvikle igen. Men det er ikke sket på
universiteterne endnu. Derfor kan man med rette advare mod den overbu-
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reaukratisering, som vil tvinge universiteterne mod bunden, inden udvik-
lingen kan vendes.

5. Konsekvenser af eksterne og interne styringsmekanismer

Den afgørende hindring for at neddrosle kontrol- og styringsmekanismer er
hensynet til at synliggøre, at samfundet og skatteyderne får mest muligt for
pengene (jf. videnskabsminister Helge Sanders synspunkter på Videnskaber-
nes Selskabs forskningspolitiske årsmøde i 2008). Målet må derfor være at
opbygge et system, der kan dokumentere, at universiteterne giver samfundet
mest muligt igen, uden at dette system samtidig gør det umuligt for universi-
teterne at opnå dette mål. For en sikkerheds skyld skal det præciseres, at un-
dertegnede ikke kun anser dette for en sur tvang. Tværtimod, der ligger vir-
kelig spændende udfordringer heri. I betragtning af, at universiteter er offent-
lige institutioner, er de desuden indiskutabelt forpligtede på at sikre gennem-
skuelighed og ansvarlighed over for samfundet.
Af dette indiskutable hensyn slutter mange imidlertid, at så må universi-

teterne fra rektor og ned til den enkelte ansatte også være forpligtet på at gøre
de mere konkrete ting, som den politisk-administrative verden synes følger
naturligt af den overordnede forpligtelse. Af det skarpe skel mellem organi-
sationens ydre forpligtelser og dens indre liv, som vi argumenterer for, følger
det imidlertid absolut ikke. Det mener politikerne principielt heller ikke –
men der er dog lige et par ting, som politikerne føler de er nødt til at have
hånd i hanke med .
Når man fra politisk hold taler om fænomenet, er det gerne enkeltpunkter

såsom afskaffelsen af gruppeeksamen og kravet om, at der skal være omgå-
ende re-eksamen ved alle eksaminer, der nævnes. De færreste udefrakom-
mende kan vist forestille sig, hvor megen ekstra tid der reelt går til at arran-
gere dobbelte eksaminer i hver termin. Selvom det er en tidsrøver, stjæler den
imidlertid langt mindre tid end de nye problemer, som er skabt på institutio-
nerne selv, og som er usynlige fra den politiske verden.
Grundlæggende har universiteterne nemlig reageret ved at sende den ydre

kontrol oppefra videre trin for trin nedad i systemet. Der findes en klar histo-
risk model for denne type styring og adfærd, nemlig sovjetiske femårsplaner
med tilhørende kommando-økonomi. Det betyder, at nationale, overordnede
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(nødvendigvis ’brutale og forenklede’) metoder til at opgøre universiteternes
opfyldelse afmålene for kvalitet og produktivitet slår direkte igennem på alle
de lokale niveauer og udløser foranstaltninger, der er dikteret af ønsket om at
tilpasse sig den topstyrede logik.
Det kan måske lyde lidt abstrakt. Lad os derfor pinde det ud: Politikerne

beslutter en bestemtmåde at opgøre universiteternes resultatmål: forsknings-
indikatorer og produktivitetsindikatorer. Rektor beslutter (for det er det let-
teste), at præcis samme målestok og fordelingsmekanisme føres over på den
interne fordeling mellem fakulteterne.
Dekanen beslutter (for det er det letteste), at præcis samme skabelon føres

over på den interne fordeling mellem institutterne. Institutlederen beslutter
(for det er det letteste), at samme skabelon føres over på den interne fordeling
mellem faggrupperne. Faggruppelederen beslutter (for det er det letteste). at
præcis samme skabelon indføres i vurderingen af de enkelte medarbejdere.
Dette er ikke et tænkt tilfælde; men i meget høj grad realiteten på univer-

siteterne i dag. Hvor omfattende og indgribende denne proces er, kan man
kun forstå, hvis man husker, at det drejer sig om til dels forskellige og over-
lappende tiltag, der inddrager bevillingssystemer, evalueringsprocesser og
strategiske programmer, som hver for sig er meget omfattende og genstand
for løbende diskussioner og justeringer. I denne proces er det afgørende, at
ledelse tages alvorligt på alle niveauer, så der sorteres i tiltagene og måleme-
toderne, inden de sendes nedad i systemet. Hvis ikke dette sker, ender man
med en række ganske utilsigtede, negative resultater.
Diskussionen om forskningsevaluering er fx direkte slået igennem på den

måde, at forskere, der ikke passer i skabelonen (fx ved at drive forskning, der
er direkte knyttet til det danske samfund og derfor ikke udkommer i ameri-
kanske prestigetidsskrifter), har oplevet, at deres forskning blev erklæret
værdiløs, fordi lederne omsatte de udmeldte kriterier direkte i bedømmelsen
af den enkelte medarbejder.Man kan også tage et generelt eksempel som en
fordeling af ’point’med 50 % til forskning, 40 % til uddannelse og 10 % til
formidling. Hovedproblemet er: På hvert niveau sættes de udefrakommende
krav ureflekteret over den særlige indsats, viden og kompetence, som institu-
tionen på det pågældende niveau har om, hvem der er bedst til at opfylde de
forskellige dele af universitets mål. Der kommer til at mangle en sund over-
vejelse og en fornuftig anerkendelse af dem, der udfører de forskellige dele af
arbejdet, fordi kriterierne oppeframodstandsløst slår igennem hele vejen ned.
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Der er fx intet universitet i verden, hvor alle ansatte scorer lige højt på inter-
nationale forskningsranglister – men de, der ikke ligger specielt højt på dette
område, er i Danmark i de seneste to år mange steder kommet til at føle sig
mistænkeliggjort, også selvom det ofte er dem, der i det daglige får institut-
ternes undervisning, vejledning m.v. til at fungere.
Desuden er der vigtige opgaver, der bliver nedprioriteret, fordi de ikke di-

rekte afspejler sig i de overordnede (nødvendigvis ’brutale og forenklede’)
metoder til at opgøre universiteternesmålopfyldelse, kvalitet og produktivitet.
Heriblandt er fx arbejdsmiljø, små fag, museale aktiviteter, kliniske opgaver,
visse former for myndighedsbetjening ikke inddraget. Et slående eksempel er
den bevillingsmæssige skæbne, der er overgået zoologiske museer og botani-
ske haver – selvom de er en vigtig vidensbase og kontaktflade til offentlighe-
den, er den almindelige nedgang i bevillinger til universitetets hverdag gået
uforholdsmæssigt meget ud over netop dem, fordi deres aktiviteter ikke regi-
streres af de overordnede måleinstrumenter, der styrer pengestrømmen.
Det er den samme logik, der præger strategiprocessen, der bevæger sig fra

udviklingskontrakten og nedefter, indtil den til sidst rammer den enkelte for-
sker. Men det stopper ikke der. Ud over udviklingskontrakter og lokalstra-
tegier foregår der en syndflod af andre nærgående evalueringsaktiviteter, der
kræver arbejdstid og diskussioner på institutionerne. Hvis man blot remser
det op, omfatter mængden af tiltag, som efter reformen potentielt ender med
at gribe ind i forskernes arbejdsbetingelser: Ministeriets udviklingskontrakt
med, hvad deraf følger, bestyrelsens egen strategi, rigsrevisionens evaluerin-
ger med påfølgende anbefalinger (Helge Sander afviste glædeligt nok rigsre-
visionens ønske om at kunne give direkte pålæg over for interne enheder på
universiteterne, netop med henvisning til uønskelig detailindblanding),mini-
steriets løbende tilsynspligt, de særlige evalueringer for hhv. globaliserings-
midlerne og infrastrukturmidlerne, samt UNIK-programmerne. Hertil kom-
mer de eksterne kilder som strategiske og frie forskningsrådsansøgninger,
samt som noget nyt grundforskningsbevillinger plus særlige satsninger som
Højteknologifonden, foruden de øgede muligheder for at søge bevilliger via
EU. Disse eksterne kilder griber også ind i hverdagen, fordi de forskere, der
får bevillingerne, ofte i et eller andet omfang trækkes ud af universiteternes
hverdag. Derved udtyndes den samlede profil forskningsmæssigt på en måde,
der kommer oven i den udtynding, der foregår i kraft af de gradvist svindende
bevillinger til den normale daglige undervisning og administration.Man kan
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derfor opleve den ustabile situation, at undervisningsafdelinger med meget
betydelige undervisningsforpligtelser kun er bemandet med én fastansat
ved et universitet, mens resten er løst projektansatte, som, hvis konjunktu-
rerne dykker, må forlade skuden, der derfor bliver ude af stand til at vare-
tage elementær undervisning og videreføre fagfeltet.
Endelig – og det er måske her, der er grund til særlig opmærksomhed -

er der indførelsen af alle de nye håndtag, man ønsker at kunne dreje på ved
uddeling af det, man stadig benævner basismidler. Evalueringsprocessen er
i sig selv så omfattende, at den har fået kælenavnet ’kæmpeblæksprutten’.
Foruden det pågående slagsmål om vægtningen af undervisning og forsk-
ning mellem store og små universiteter er der en rig underskov af andre
parametre på spil. Basismidler til forskningen har således skullet afhænge
af gennemførelse på første år, af hvor tit man kom i avisen, totale gennem-
førelsestider og meget andet. Nu er det endog på tale at spinde basismid-
lerne ind i en proces, der handler om opfyldelsen af diverse målsætninger i
universiteternes udviklingskontrakter. Da udviklings’ kontrakten’ har den
ejendommelighed, at den i modsætning til de fleste kontrakter ikke er no-
get, parterne skal være enige om, men er noget, ministeriet kan diktere, vil
der formodentlig også her opstå et utal af nye måleparametre. De ekstra
punkter på ønskesedlen vil i sagens natur betyde, at der bliver brugt endnu
flere ressourcer på at få presset strategiplanlægningen hele vejen ned igen-
nem systemet.
Det er næppe tænkeligt, at noget ansvarligt organ nogensinde ville have

foreslået at indføre et system som det, der nu er virkeligheden. Som et ho-
vedpunkt bør det derfor overvejes, om ikkeman kunne enes om at fastholde
de eksterne satsninger og evalueringer og så få ryddet op i den proces, der
mange steder har gjort de interne processer på universiteterne til et bureau-
kratisk mareridt. Det helt afgørende vil være at få skabt et system, der igen
kan få basismidlerne til at svare til deres navn, så de bliver midler, et uni-
versiteterne kan disponere frit og langsigtet over, så længe den samlede
eksterne evaluering ikke udviser faresignaler.
En nøgleopgave bliver derfor: at finde en model, der dokumenterer, at

samfundet får noget for pengene, uden at denne kontrolfokus bliver en tiar-
met blæksprutte, der strækker fangarmene ned gennem alle de hierarkiske
niveauer i organisationen.
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6. Ejerskab og forholdet mellem ledelse og medarbejdere
efter Universitetsloven

Det særlige ved universitetets måde at fungere på kan illustreres ved sam-
menligning med et ministerium. I et ministerium er det overordnede formål
defineret i kraft af, hvad der foregår på det overordnede niveau, nemlig
ministerens planer og prioriteringer. Dette er en grundpille i demokratiet:
Ministeren repræsenterer den demokratisk valgte regering, og ministeriets
ansatte er et redskab for udførelsen af de demokratisk vedtagne prioriterin-
ger. Det betyder ikke, at de ansattes saglige indsigt er ligegyldig – men det
betyder, at de skal anvende den på en måde, der gør det muligt for ministe-
ren at sætte sine planer igennem på bedst mulig vis. Hvis de ansatte har
private opfattelser, der ikke er forenelige med ministerens planer, må de se
bort fra dem eller forlade ministeriet. Kunststykket at være loyal over for
politiske ledere, samtidig med at man bevarer sin personlige og faglige in-
tegritet, er noget, der lykkes i Danmark i højere grad end i de fleste andre
lande.
Det politiske livs logik betyder samtidig, at der er gode grunde til, at

politikere ser det som et mål at kunne fremstille sager som succeshistorier.
Systemetmed demokratiske valg gør dette helt uomgængeligt, for hvisman
går ud og siger, at man ikke kan udrette noget fornuftigt på de betingelser,
man har, falder det tilbage på regeringen – og rivaliserende partier vil straks
forklare, at de kan gøre det meget bedre. Et ministeriums opgave er derfor
at implementere de signaler, der kommer oppefra – at gøre ministeren glad,
som det engang er sagt med prisværdig klarhed.
Det kan derfor være svært at forstå, hvorfor universiteter ikke fungerer

på samme måde. Det centrale problem kan betegnes med begrebet ’ejer-
skab’. At eje noget i bogstavelig forstand er et juridisk og økonomisk for-
hold, og kontrolfilosofien er baseret på den grundlæggende tanke, at for-
skerne får noget af samfundet, og derfor har samfundet ret til at få noget
igen, som forskeren skal aflevere ved udgangen. I den overførte betydning,
som udtrykket har fået, drejer det sig imidlertid om noget andet: Om at de,
der arbejder med en opgave, føler den som noget, de selv er engageret i, så
de oplever opgavens succes som deres egen succes – i modsætning til, at
det bare er noget, man af pligt går hen og afleverer til chefen, og så kan han
ellers gøre med det, hvad han vil.



38

I et ministerium er succeskriteriet for det, der skrives, at ministeren kan
bruge det. Det forhindrer ikke, at medarbejderen kan opleve ejerskab til det
– men det er kun rigtig sjovt, hvis det faktisk kan bruges. Den enkeltes per-
sonlige succeskriterium kan ikke gøre det topstyrede succeskriterium ran-
gen stridig. Ejerskabet vil være en anpart af organisationens fundamentalt
topstyrede proces.
Det er her, forskellene til universitetet findes. Universiteter kan ikke opnå

succes ved i udgangspunktet at sigte mod at gøre ledelsen glad. Den form for
ejerskab, universiteter skal leve af, kræver ubetinget loyalitet over formedar-
bejdernes forskningsresultater i deres ’egne’ selvstyrede projekter. Her skal
de gøre deres yderste for at levere noget helt nyt og originalt, som er solidt
underbygget og ikke i modstrid med, hvad tidligere forskning uomtvisteligt
har dokumenteret. Fusk og overfladiskhed er dødssynder. I det traditionelle
universitet var ejerskabet til forskningen totalt, alene af den grund at der kun
ved ganske særlige lejligheder var nogen ledere, der interesserede sig for,
hvad forskerne opnåede. I det nye universitet er der derimod i ledelsen en
meget stor interesse for at tilegne sig, måle og udstikke medarbejdernes
forskningsindsats.
Denne interesse kan i heldige tilfælde fungere som noget positivt.Med til

den moderniserede ledelsestænkning, der blev nævnt ovenfor, hører en større
vægt på anerkendelse af medarbejdernes indsats, og det er næppe for meget
at sige, at der i den akademiske verden er et oplevet underskud af anerken-
delse i forhold til den leverede indsats. Tidligere udenrigsminister og profes-
sor Henry Kissinger har engang sagt, at en af grundene til, at stridigheder i
den akademiske verden kan blive så bitre, er, at de belønninger,man kæmper
om, er så små.
Af hvad der er sagt om ledelseskultur og strategiernesmarch ned igennem

systemet, vil det forhåbentlig fremgå, hvorfor der også er en betydelig risiko
for, at ledelsens interesse bliver kontraproduktiv. I det omfang, målene er
defineret ved en topstyret proces baseret på strategier, der ikke er forskernes
egne, med måleinstrumenter, der ikke afspejler forskernes egne succeskrite-
rier, manifesterer ledelsens interesse sig som et frontalt angreb på forskernes
ejerskab til deres eget arbejde. Det er måske igen et eksempel, hvor det er
svært at forstå uden for forskningsverdenen, hvorfor den topstyrede beløn-
ningsmekanisme ikke virker. Vil alle ikke blive glade for at blive rost? Er det
ikke godt, når chefen lægger mærke til, hvad man laver? Er det ikke dejligt,
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når man har ydet sit bidrag til, at de fælles udmeldte mål bliver nået? Svaret
er, at ’det kommer an på’.
I grundforskningen arbejder man for at vise, at de ideer, man har, kan

bruges til at sige noget vigtigt om verden på utallige planer. Typisk er der ret
få, der i fuldt omfang deler ens begejstring for egne ideer, og ens ledere kan
meget vel tænkes at mangle de afgørende forudsætninger for at se, hvori det
geniale består. Den form for anerkendelse, man lever på, og som kan be-
grunde, at man i perioder arbejder døgnet rundt og sætter sit familieliv på
stand-by, er anerkendelsen fra det forskningsmiljø, man selv tilhører. En en-
kelt bemærkning efter et foredrag eller i en e-mail kan være indgraveret i
hjertet til ens dødsdag. Hvad en ikke-kyndig leder mener om det, er ikke i
nærheden af at have samme status. Hvis en leder glemmer det og kommer for
godt i gang med at rose en forsker, fx for et bidrag til opfyldelsen af institut-
tets strategi, kan det risikere at udløse en vis lede – fordi det skaber en demo-
tiverende spaltning mellem, hvad man selv føler er det afgørende, og det
’udvendige’, der kommer til at fylde mere og mere i hverdagen.
Denne risiko skærpes af den PR-aktivitet, der er eksploderet i forbindelse

med ledelsesreformen. Når man læser skilte på Københavns hovedbanegård,
hvor Københavns Universitet gungrer sammen med Oxford og Harvard, op-
lever forskerne det typisk som lettere pinligt snarere end motiverende. Sam-
me oplevelse kan man meget let få i forbindelsemed interne udmeldinger om
visioner og værdier på alle niveauer: Deres motivation er hentet i den topsty-
rede logik, som dikterer, at der skal stå bestemte, velklingende ting – helt
uanset hvad oplevelsen på gulvet måtte være. Når ordene fantastisk, fanta-
stisk, fantastisk og verdensklasse, verdensklasse, verdensklasse gentages i
tide og navnlig utide, vil de miste deres reelle betydning.
På dette punkt skaber den organisationskultur, der en del steder er ved at

udvikle sig, en dyb kløft mellem ledere og medarbejdere. Et væsentligt led i
den nye ledelseskultur er, at lederes succes er intimt knyttet til det billede af
organisationens succes, som de er i stand til at præsentere opadtil. Det er så-
ledes uforeneligtmed en leders oplevelse af at varetage sin opgave godt, hvis
han siger, at det går dårligt i organisationen. På de øverste niveauer kan dette
få karakter af et politisk krav: Det er illoyalt at sige, at man ikke kan løse sin
opgave på de stillede betingelser. Det er også sket i den videnskabelige ver-
den, og ledere har derfor undertiden foretrukket at trække sig tilbage for til
gengæld at kunne sige sandheden om situationen. Omvendt får man bizarre
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eksempler a la ’komiskeAli’, der benægtedeUSAs indtrængen i Bagdad med
amerikanske tanks i baggrunden af billedet – som når direktør og bestyrelses-
formand i DR kommenterede det budget, hvor man var begyndt at betale
koncertsalsoverskridelserne over driften, og forfærdelsen bredte sig i kultur-
livet, med henvisning til, at DR skam levede fuldt ud op til sine forpligtelser,
og nu såman fremad.Videnskabsfolk er opdraget til at udtale sig med yderste
forsigtighed og sikre sig, at sandfærdigheden er i orden. Men de ledes nu af
folk, der inciteres til at udtale sig om, hvor glimrende det går – helt generelt.
Denne udvikling er ikke fremmende for medarbejdernes mulighed for at
identificere sig med organisationen.
Denne situation kan udvikle sig yderligere på en måde, så universiteter

kommer til at ligne ministerier mere og mere. Det sker ved, at lederne ansæt-
ter medarbejdere, der ikke har besvær med at tilpasse sig incitamentsstruktu-
ren, som gerne støtter lederens strategiske initiativer, indretter sig efter, hvad
ønskerne er, og gerne vil gøre institutledere, dekaner og rektorer glade. Der
vil ikke længere være en oplevet konflikt imellem, hvad man selv synes det
drejer sig om, og hvad der står i strategierne; man bidrager gerne med at for-
tælle, hvor glimrende det går.
Problemet er, at denne udvikling ikke kan fortsætte, uden at det går ud

over universitetets formål. Ledere fra institutter via dekaner op til ministre
kan ikke passe deres uhyre vanskelige arbejde og samtidig have fornemmel-
sen af, hvor det vigtige sker i forskningen; derfor er de nødt til at stole på
forskerne selv i en lang række sammenhænge. Hvis man går bort fra i høj
grad at satse på folk, der er eksistentielt entydigt orienteret imod at forfølge
deres forskningsideer og derfor giver pokker i, hvad lederne mener om disse
ideer, har man ikke noget universitet – i hvert fald ikke et, der bidrager til at
fastholde Danmarks topplads på verdensranglisten.
Uden for forskningsverdenen kan det være svært at opgive forestillingen

om, at en leder bare må vide, hvem man skal sætte pengene på: ’spot the win-
ner’, som den tanke hedder.Men det kan kun lade sig gøre i bagklogskabens
lys. Selve forskningsprocessen er hverken demokratisk eller bureaukratisk
styrbar. Og forskningsmæssig succes er det endnu mindre – det er en meget
lille del af forskerne, der løber med en meget stor del af priserne og citatio-
nerne. Ludwig Eduard Boltzmann, der er en af den moderne fysiks fædre, blev
ikke inviteret til fysiksektionen af den sidste internationale kongres, han deltog
i, fordi man mente, han var helt galt afmarcheretmed sin tro på atomer og mo-
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lekyler. Hans institutleder ville på nutidens præmisser let kunne føle sig fri-
stet til at anbefale ham at finde sig noget andet.
Hvis man skal sige det kort, er der derfor én central forudsætning for, at

en ny, stærkere ledelse på universiteterne i det lange løb kan blive en succes:
Den må simpelthen besinde sig på at holde fingrene helt væk fra organisatio-
nens mest fundamentale processer.
Det kan den gøre med så meget større sindsro, som universiteternes helt

centrale aktiv er en medarbejderskare, som spontant arbejder betydelig mere
end normal arbejdstid, og som ikke forlader universitetet, selvom de kunne få
en betydelig højere løn andre steder. Dette gælder især på områder, der inte-
resserer regeringen.
Ledernes loyalitet må derfor opdeles i to. De skal være loyale over for

forskningen ved at gøre sig til redskab for, hvad forskerne har brug for, nede-
fra og op, og gøre opmærksom på problemerne ved tiltag oppefra, der kom-
mer i vejen for denne proces. Hvis forskernes ejerskab trues, dør universite-
terne. Her gælder det med et berømt citat, at forskerne ikke er universitetets
ansatte – de er universitetet.Men lederne skal naturligvis være loyale opadtil
med hensyn til de rammebetingelser, der gælder for denne proces. Her må
forskerne ligesom alle andre indstille sig på betingelserne.

7. God og dårlig konkurrence

Globalisering og konkurrence

Den øgede lokalstrategiske forvaltning af forskningen er en følge af den kraf-
tige vækst i de offentlige tilskud til forskningen, der er aftalt i globaliserings-
forliget. Det er kun naturligt og forventeligt, at politikerne vil have størst
mulig kvalitet og størst mulig sikkerhed for, at disse penge er givet godt ud
og ikke hellere skulle været brugt til eksempelvis at nedbringe ventetider på
sygehusene, skabe bedre vilkår for de ældre i samfundet, vedligeholde og
optimere den nationale infrastruktur, eller udvide erhvervsstøtten. Det er der-
for vigtigt, at det er de bedste universiteter, der får andel i globaliseringsmid-
lerne, og at der kommer mest muligt konkret ud af forskningen.
Dermed får konkurrencebegrebet, som vi kender det fra forskningsråds-

systemet, en helt central rolle. I regeringens globaliseringsstrategi Fremgang,
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fornyelse og tryghed (april 2006) står der i oversigtsteksten til kapitel 8:

Der skal gennemføres en gennemgribende reform af hele den offentlige
forskning. Mere konkurrence og øget fokus på kvalitet og relevans skal
sikre forskning i verdensklasse, der understøtter høj velstand og velfærd.

Den direkte konkurrence om forskningsmidlerne skal skærpes. I dag er det en
tredjedel af midlerne, der fordeles i åben konkurrence. I 2010 skal det være
halvdelen. Udmeldingerne i forbindelse med finansloven peger på en endnu
mere radikal konkurrenceudsættelse. Den skal sikre, at pengene går til de
bedste forskere og de bedste forskningsmiljøer.

Fremover skal der ske en systematisk måling og evaluering af kvaliteten
af dansk forskning. Et nyt ’kvalitetsbarometer’ skal sikre, at man løbende
kan følge og måle udviklingen i kvaliteten af dansk forskning i sammen-
ligning med udlandet.

En væsentlig præmis for disse prisværdige ambitioner er, at konkurrence er
en garanti for kvalitet. Denne årsagssammenhæng tages uden videre for gi-
vet. Dels falder den vel meget godt i tråd med en liberal tankegang, dels har
man konkrete erfaringer fra forskningsrådssystemet. I de fem faglige forsk-
ningsråd (FKK, FNU, FSE, FSS og FTP), der er samlet under betegnelsen
Det Frie Forskningsråd, er det således almindelig anerkendt, at konkurrencen
mellem forskerne om midler øger kvaliteten. Hvis succesraten var på 100%,
således at alle og enhver, der søgte, fik en bevilling, ville selv dårlige ansøg-
ninger få en bevilling, og forskerne ville ikke have en tilskyndelse til at være
særligt omhyggelige med ansøgningen. Men da der altid er et væsentligt la-
vere beløb til uddeling end det ansøgte, foretager rådene en faglig vurdering
og prioritering af ansøgningerne, således at det er de ‘bedste’ ansøgninger,
der får støtte.Med en bevillingsprocent på typisk under 20 er der tale om en
særdeles hård konkurrence, og detmedfører, at det kun er ansøgninger blandt
de ‘allerbedste’, der vinder i konkurrencen, og at forskerne derfor gør deres
allerbedste, når de søger.
I det store og hele accepteres det blandt forskere, at der her er en sam-

menhæng mellem konkurrence og kvalitet. Selvfølgelig kan der ske proble-
matiske prioriteringer, idet bedømmerne selv er aktive forskere og dermed
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har deres faglige præferencer og teoretiske ståsted. Den mulige bias kan
navnlig have betydning, når bevillingsprocenten er meget lav, idet det så er
meget små marginaler, der afgør, hvilke ud af et stort antal meget kvalifice-
rede ansøgninger der skal nyde støtte. Men da rådsmedlemmerne skiftes ud
med jævne mellemrum (de udpeges for 4 år med mulighed for 2 års forlæn-
gelse), sikres der i vurderingen af ansøgningers kvalitet en bred repræsenta-
tion af forskningen på længere sigt, og dermed opnås en gennemgående høj
grad af retfærdighed.
Da der er rigtig mange penge til forskning i globaliseringsforliget, skal

konkurrencen imidlertid ikke stå mellem forskerne direkte, men mellem in-
stitutionerne, der så kan fordele midlerne mellem egne forskere. Institutio-
nerne ruster sig til konkurrencen gennem de tidligere omtalte lokale instituti-
onsstrategiske prioriteringermed aftryk i udviklings ontrakten, og de opnåede
bevillinger vil blive fordelt med henblik på at forberede sig bedst muligt til
den fortsatte konkurrence, selvom det i princippet er op til institutionen selv
at fordele sine midler internt.
Der er ikke tvivl om, at en øget konkurrence vil kunne støtte her-og-nu

vigtige specialiseringer, og i den forbindelse helt sikkert fremme fremragen-
de forskning.Men det er ikke det eneste, der vil ske. Også her skal man have
blik for den måde, spillereglerne generelt ændres på, og de langsigtede kon-
sekvenser, det kan have. Påstanden med dette afsnit er, at prisen for de ge-
vinster, man sigter efter, risikerer at blive uacceptabelt høj for det danske
samfund.
Årsagen er, at konkurrencen ermed til at sætte forskningsfriheden på for-

skerniveau under øget pres og dermed også den strategiske forsknings frem-
tidige potentiale. Der skal i den forbindelse peges på tre forskellige proble-
mer, dette kan give anledning til. Det ene problem vedrører den udvidede
anvendelse af konkurrencebegrebet i tildeling af midler til universiteter sna-
rere end til forskere eller forskergrupper direkte. Det andet problem vedrører
balancen mellem fri og strategisk forskning, som denne konkurrence påvir-
ker. Og det tredje problem vedrører regeringens ’kvalitetsbarometer’, herun-
der bibliometriske forskningsindikatorer, der skal bruges i den kontinuerlige
konkurrence mellem universiteterne om basismidler.
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Boks 10:
Forskere fra to store forskningscentre ønskede at etablere et tværfagligt
projekt med afsæt i de praktiske færdigheder og faglige indsigter, de al-
lerede havde opnået. De mente, at de her havde noget enestående at til-
byde nationen og verden. Efter at have fået afklaret formål og arbejds-
rammer indbyrdes måtte de imidlertid erkende, at de ikke havde mulig-
heder for frit at indsende en ansøgning til UNIK-programmerne, da de
ikke havde fået optaget deres initiativer på universitetsledelsens positiv-
liste for hvilke projekter, der kunne indsendes ansøgninger om.

Morale: Det er for visse større forskningsinitiativer ikke forskernes egen
drivkraft og en uafhængig bedømmelse af ansøgningernes kvalitet, der
bestemmer hvilke ansøgninger, der kan indsendes / bevilges.

Det første problem: Konkurrence mellem universiteter

Det første problem kan illustreres med det aktuelle UNIK-program. (UNIK =
UNiversitetsforskningens InvesteringsKapital). Dette program kan betragtes
som det første større program i den nye konkurrencemellem universiteterne, en
konkurrence, der ud over de ekstra midler fra globaliseringsaftalen også skal
omfatte en (foreløbigmindre,men på længere sigt formentlig kraftigt stigende)
del af basismidlerne.Der er 480mill kroner i programmet, som skal deles i 5-8
bevillinger på hver mellem 10 og 20 mill. om året i fem år. Universiteterne er
blevet inviteret til at indsende konkurrerende ansøgninger, idet hvert universitet
dog har fået et loft over antal ansøgninger (fra 2 til 5) for at opnå en ‘rimelig’
succesrate. Der er ingen tematisk begrænsning for anvendelsen af pengene, og
der kan bevilges penge til både grundforskning og anvendt forskning. Program-
met henregnes af ministeriet til ‘frie midler’, idet der ikke er tale om penge til
politisk prioriterede områder. Men som det vil fremgå, er friheden her bundet
op på lokalstrategiske hensyn, og den er således ikke ‘rigtig fri’.

På mange punkter adskiller konkurrencesituationen i UNIK-programmet sig
fra konkurrencesituationen i forskningsrådssystemet, hvor man som nævnt
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har en lang og positiv erfaring med konkurrence som en godt kvalitetspara-
meter. For det første er det i UNIK-programmet ikke forskerne selv, der må
ansøge, men institutionerne. For det andet er det ikke et forskningsprojekt,
institutionen må søgemed,men noget, der liggermellem et forskningsprojekt
og et forskningsområde. I det engelsksprogede opslag kaldes denne mellem-
ting for “a dynamic and closely co-ordinated research framework involving
interrelated research activities or sub-themes in a prospective field of re-
search”. Det betones i opslaget, at UNIK-midlerne kan betragtes som ‘risiko-
villig’ kapital, idet der ikke behøver at være en garanti for resultater, men
omvendt skal en ansøgning kunne dokumentere ‘excellent past performance’.
Der er dermed ikke megen plads til ny spirende forskning.
Det vil sige, det kan der sagtens være. Det kan endog være et helt nyt

tema. Men problemet er, at det ikke er den forskningsmæssige vurdering,
men universitetsledelserne, der bestemmer, hvem der må ansøge. Dermed er
det også fastlagt, hvemman skal gøre indtryk på. En nærliggende konsekvens
er, atman fremmer den forskning, som allerede har haft stor succes ogmulig-
vis allerede har millionvis af kroner på andre projekter. Så vi fremmer skæv-
delingen af midlerne mellem et fåtalligt A+ hold og et flertalligt A hold (må-
ske B hold), der nu ikke få chancen for at opnå A+ status, fordi de udsultes,
mens A+ holdet risikerer at blive ’forædt’ og dermed blive tvunget til at an-
sætte mindre talentfulde forskere på nogle af undertemaerne. Uden at det er
en bevidst hensigt, kan dette føre til, at pengene ikke udnyttes optimalt, og at
bredden i forskningen og dermed omstillingsevnen forsømmes.
For det tredje er den faglige bedømmelse af ansøgningerne lagt anderle-

des til rette end i forskningsrådssystemet. I forskningsrådene bedømmes ri-
meligt sammenlignelige ansøgninger inden for nært beslægtede emner. Be-
dømmerne, der er aktive og velrenommerede forskere med et stort kendskab
til de relevante danske forskningsmiljøer, foretager også den endelige priori-
tering og bevilling af støtte og er i processen naturligvis underlagt stramme
habilitetsregler. I UNIK-programmet udpeges 10 internationale eksperter,
hvorom det på informationsmøderne om programmet blev betonet, at de først
og fremmest skulle have forskningsadministrativ erfaring (fx på dekanni-
veau). På baggrund af 4 (igen internationale) fagfællebedømmelser af hver
ansøgning skal disse ti eksperter rådgive ministeren, der derefter suverænt
bestemmer, hvilke ansøgninger der skal nyde støtte.
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Endvidere gælder det, at et universitet for at kunne opnå en UNIK-bevilling
skal være rede til efter bevillingsperiodens ophør at indlejre aktiviteterne i
universitetets fortsatte virksomhed. Dette betyder i praksis en nøje sam-
menhæng mellem de aktiviteter, der søges støtte til, og de aktiviteter, der
indgår eller kommer til at indgå som særlige indsatsområder i udviklings-
kontrakten. UNIK-ansøgninger og -bevillinger bliver således helt centralt
bundet op i universiteternes lokalstrategiske overvejelser. UNIKbevillinger
kan bruges på samme måde som basismidler, men vil naturligvis tilflyde de
aktiviteter, der søges midler til, hvilket de årlige afrapporteringer til mini-
steriet vil sikre.
Endelig medfører det principielle udgangspunkt for UNIK-programmet,

nemlig konkurrencen mellem institutionerne, at et samarbejde mellem alle
gode kræfter inden for landets grænser i praksis forhindres. Det er teknisk
muligt for to eller flere institutioner at samarbejde omkring en ansøgning,
men en bevilling vil altid skulle være forankret på en enkelt institution. For-
skere, der medvirker til, at der hentes penge hjem til en anden institution, og
som således medvirker til en anden institutions succes, vil derfor let kunne
blive betragtet som illoyale, imod deres egen institution.
Samlet gælder det for UNIK-programmet, at hele processen fra ansøg-

ning til bevilling er hævet op over selve forskningen og forskerne. Der, hvor
forskere reelt er inddraget i processen som en formel aktør, nemlig i fagfæl-
lebedømmelsen, er der ikke samme vilkår som for bedømmerne i forsknings-
rådssystemet. De vurderer ikke sammenlignelige ansøgninger, men kun en
enkelt isoleret ansøgning; de har ikkemulighed for at deltage i prioriteringen;
og de har ikke noget ansvar for den endelige bevilling. Ikke engang de ti in-
ternationale forskningsadministrative eksperter harmulighed for at prioritere
mellem sammenlignelige ansøgninger, idet ansøgningerne forventes at falde
vidt forskelligt inden for hele det faglige spektrum, og heller ikke de har no-
get ansvar for den endelige tildeling.
I sammenligning med Danmarks Grundforskningsfond, der også inddra-

ger internationale bedømmere, og som også behandler meget forskellige an-
søgninger, er det vigtigt at notere sig en række forhold ved denne fond, der er
med til at sikre en høj kvalitet. Der er her tale om et mere præcist defineret
sigte for støtten og om forskere, der selv ansøger med egentlige forsknings-
projekter, uden at institutioner bliver spillet ud mod hinanden. Endelig er der
en fast, uafhængig fondsbestyrelse, der består af særdeles velanskrevne for-
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skere, der samlet har et indgående og bredt kendskab til dansk forskning.
UNIK-programmet derimod er klinisk renset for alle de forhold, der hidtil

har medvirket til en plausibel sammenhæng mellem konkurrence og kvalitet
inden for forskning. Det betyder naturligvis ikke, at UNIK-programmet ikke
vil kunne lede til god kvalitet, men at præmissen i globaliseringsforliget om
konkurrenceudsætning på institutionsniveau som garanti for bedstmulig kva-
litet hviler på et spinkelt og yderst diskuterbart grundlag. Denne konklusion
hænger tæt sammen med det andet problem, som skal fremhæves i denne
sammenhæng, nemlig balancen mellem fri og strategisk forskning.

Det andet problem: Balancen mellem fri og strategisk forskning

Udgangspunktet for dette afsnit er en fælles erkendelse af, at strategisk forsk-
ning er vigtig for Danmarks fortsatte velstand og velfærd i en globaliseret
verden. Regeringens ogministerens bestræbelser på at optimere den strategi-
ske forskning bør derfor støttes på alle niveauer. Der er nok heller ikke tvivl
om, at universiteterne ikke hidtil har været gode nok til at sikre den sam-
fundsmæssige udnyttelse af forskningen. Der er derfor god grund til forbed-
ringer på det strategiske område. Så langt, så godt.
Men historien er længere. Strategisk forskning er som sagt politisk priori-

teret forskning, og prioriteringen sker nødvendigvis på grundlag af de forhån-
denværende muligheder. Men de forhåndenværende muligheder vil ud over
at komme fra presserende samfundsbehov et langt stykke ad vejen være pro-
duktet af tidligere tiders fri forskning. Så der er altså en nødvendig sammen-
hæng mellem fri og strategisk forskning. Hvis man ønsker en reel mulighed
for at foretage en politisk prioritering af forskningsområder i fremtiden, ek-
sempelvis om 5, 10, 15 eller 20 år, kan det ikke nytte noget at satse alt på
nogle få her-og-nu samfundsnyttige projekter. Det tager år at uddanne kvali-
ficerede og dedikerede forskere inden for et nyt område, og det tager endnu
flere år at etablere et velfungerende internationalt orienteret forskningsmiljø.
Fremtidens strategiske forskning er ganske enkelt afhængig af nutidens

reelt frie forskning, der kan sikre den nødvendige bredde, diversitet og dyna-
mik.
Fri og strategisk forskning skal derfor ikke ses som truende modsætnin-

ger, men som naturligt forbundne og i praksis gensidigt afhængige aktivite-
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ter: Strategisk forskning er først og fremmest kvalitetsmæssigt og emnemæs-
sigt afhængig af en stærk og frodig fri forskning, og fri forskning vil nok i
stigende omfang være økonomisk afhængig af en velfungerende strategisk
forskning.
I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ‘relevans’, som må formodes

at være et centralt kriterium for politisk prioritering, ikke er en fast størrelse,
der ligger ‘ude i samfundet’ og venter på at blive tilgodeset af forskningen,
men i høj grad også styres – ofte i uventet retning – af forskningen selv. Hvad
der skønnes relevant for et samfund, er ofte relevant på baggrund af forsk-
ningsresultater. En indskrænkning af den frie forskning er således en ind-
skrænkning i potentiel samfundsrelevans.
Men hvad er det så for en fri forskning, der er behov for, hvis man vil

sikre det fremtidige grundlag for strategiske satsninger? Og kan man overho-
vedet stille et sådant spørgsmål, uden at det kommer til at lyde selvmodsi-
gende?
Det, vi kan sige, er, at der nok bliver brug for stærk forskning inden for og

på tværs af alle hovedområder (naturvidenskab, teknik, sundhedsvidenskab,
samfundsvidenskab og humaniora), men at en egentlig tematisering vil be-
grænse de fremtidige strategiske muligheder og i sagens natur undergrave
selve det strategiske formål med fri forskning. Diversitet i den frie forskning
er således i sig selv en vigtig kvalitet, hvis man kerer sig om den fremtidige
strategiske forskning.
Den frihed, der er behov for, er den ‘rigtige’ frihed, ikke den lokalstrate-

giske frihed (jf. afsnit 3 trin 3 ). Som vi har set, fører den lokalstrategiske
frihed til en indsnævring af forskningen, en indsnævring, der gennem kon-
kurrencen imellem institutionerne vil lede til en skævvridning af forsknings-
midlerne, således at få vil få bedre vilkår, mens mange vil få uændrede eller
ringere vilkår. Konkurrencen mellem institutionerne truer således kvaliteten i
den frie forskning og dermed på længere sigt også kvaliteten i den strategiske
forskning. I værste fald indsnævresmuligheden for overhovedet at drive stra-
tegisk forskning.
Den reelt frie forskning skal ikke støttes af hensyn til de mange forskere,

der brænder for netop deres egen forskning, men af hensyn til samfundets
behov for et langsigtet bredt grundlag for nødvendige strategiske prioriterin-
germed udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Hvis der ikke sikres en god
balance mellem strategisk og reelt fri forskning i fordelingen af de mange
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ekstramidler til forskning, som regeringen har indgået forligmed Folketinget
om, vil regeringen reelt komme til at spænde ben for sine egne gode hensigter
om for alvor at styrke dansk forskning og bringe de danske universiteter i
verdensklasse.

Det tredje problem: ’kvalitetsbarometret’ og bibliometriske målinger

Som led i globaliseringsaftalen arbejder Videnskabsministeriet og Danske
Universiteter (tidligere Rektorkollegiet) intenst på at indføre såkaldte biblio-
metriske forskningsindikatorer, som skal være et led i en ny metode til at for-
delemidler til de danske universiteter.Kort fortalt går tiltagetmed bibliometri-
ske forskningsindikatorer ud på, at man vil lade universiteterne konkurrere
mod hinanden om forskningsmidler på grundlag af antal publikationer i fag-
fællebedømte tidsskrifter og på forlag, der anvender fagfællebedømmelse.Der
udarbejdes således positivlister (de såkaldte ‘autoritetslister’) med tidsskrifter
og forlag, som er pointgivende inden for hvert fagområde.
Endvidere arbejdes der på at indføre en rangordning af disse tidsskrifter og

forlag i A og B (eller niveau 1 og niveau 2), således at de mest prestigebeto-
nede udgivelseskanaler tæller mere end de andre. Herved indføres der en helt
objektiv kvantificerbar måling af universiteterne som grundlag for tildeling af
midler, en model, der delvis erstatter den hidtidige fordelingsmodel, som er
historisk og mere tilfældig betinget. Samtidig formodes det nye system at øge
kvaliteten i forskningen, idet pengene jo bevilges til de institutioner, der præ-
sterer flest publikationer og flest prestigebetonede publikationer. Ud over må-
lingen af forskningsindsatsen vil institutionerne også skulle konkurrere på an-
dre parametre, såsom uddannelse og videnspredning.
Lad det være sagt med det samme: Projektet er utvivlsomt søsat med de

allerbedste intentioner for dansk forskning.Alle må glæde sig over den politi-
ske velvilje over for forskningen i Danmark og forståelsen for, at en forsk-
ningsmæssig oprustning er en forudsætning for Danmarks evne til at klare så-
vel nationale som globale udfordringer fremover.Og naturligvis er samfundets
krav til forskerne og universiteterne om høj kvalitet, transparens og synlige
resultater helt legitime og nødvendige. Der er heller ikke tvivl om, at det er de
allerbedste kræfter på alle niveauer, der er i gang med at indføre dette system:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ansvarlig for den tekniske imple-
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mentering af systemet, Danske Universiteter har påtaget sig den faglige op-
bygning af systemet, og et fagligt udvalg samt 68 faggrupper (der efter indstil-
ling fra institutionerne kom til at bestå af flere hundrede meget højt kvalifice-
rede forskere) skal udarbejde autoritetslisterne for demange forskellige forsk-
ningsområder. Det er alle disse mange gode kræfter, der skal udarbejde de en-
delige principper og autoritetslister.
Alligevel vækker projektet bekymring blandt mange forskere. Det er fak-

tisk rigtig svært at finde forskere, der mener, at den påtænkte anvendelse af
bibliometriske forskningsindikatorer vil gavne kvaliteten eller blot være upro-
blematisk. Nogle mener, at det ikke vil få den store betydning i praksis, men
kun vil medføre en masse dyrt bureaukrati.Andre mener, at det sandsynligvis
vil forringe dansk forskning, altså virke stik modsat af regeringens intentioner,
og det er den holdning, vi her vil skitsere.
Hovedproblemet med den påtænkte anvendelse af bibliometriske forsk-

ningsindikatorer er, at den ikke kan undgå at blive anvendt internt på insti-
tutionerne. Hvis en institution får tildelt midler på grundlag af, hvor mange
point medarbejderne samlet scorer ved hjælp af publikationer, har rektor,
dekaner og institutledere en oplagt interesse i at få forskerne til publicere
hensigtsmæssigt i henhold til det nye system. Med andre ord, systemet vil
få en adfærdsregulerende virkning helt ned til den enkelte medarbejder.
Jamen, er dette ikke netop ønskværdigt? Gælder det ikke netop om at få

forskerne til at publicere såmeget som muligt og i de allerbedste internatio-
nale tidsskrifter?
Der er flere problemstillinger i den sag. For det første er der ikke noget

entydigt forhold mellem kvalitet og kvantitet i forskningen. Men det er
overvejende sandsynligt, at en adfærd i retning af øget kvantitet faktisk vil
forringe kvaliteten.
Forskerne vil nemlig være tilskyndet til at ‘tænke strategisk’, hvad an-

går publicering: hellere to lidt kortere artikler end én lang; hellere 4 artikler
end en bog osv. Hellere satse på et sikkert projekt med hurtigt publicerings-
mæssigt afkast end forfølge en pludselig intuition, en skæv vinkel eller et
helt anderledes og overraskende forsøg på at løse et tilsyneladende uløse-
ligt problem. Hellere ‘klemme’ endnu en publikation ud af et projekt, man
allerede har arbejdet på i lang tid, end at tage et nyt projekt op, der først vil
resultere i publikationer en gang ude i fremtiden.At universiteternes udvik-
lingskontrakter indeholder en målsætning om at øge antallet af publikatio-
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ner årligt, er således en direkte trussel mod kvaliteten i dansk forskning.
Som et helt konkret udtryk for begrænsningen af muligheden for den enkelte
forsker og ’systemgørelsen’af den videnskabelige offentlighed kan man næv-
ne det problem, der også blev diskuteret i Hvidbogen fra Forskningspolitisk
Udvalg i 2008 (s.35), at det er blevet betydelig vanskeligere at opnå støtte til
publikation af videnskabelige bøger, der ikke indgår i et samlet projekt.
Hvad angår autoritetslisterne og rangordningen af udgivelseskanaler,

må det nye system forventes at have to forbundne negative effekter på
dansk forskning. Forskerne tilskyndes til at publicere i henhold til en forud
fastlagt autoritetsliste. Dette vil have en bagudrettet, konserverende effekt
på forskningen, idet konform adfærd i forhold til det allerede etablerede
præmieres (også selvom listerne bliver revideret med jævne mellemrum).
Dette medfører samtidig på lidt længere sigt en indsnævring af bredden

og diversiteten i dansk forskning. Igen modarbejder det påtænkte system ten-
dentielt de gode politiske intentioner. Det spirende og nyskabende hæmmes,
ogmed en indsnævring af bredde og diversitet trues som sagt det langsigtede
strategiske beredskab til at tænke og satse nyt. Hvis vi vil opretholde en flek-
sibilitet i forskningen, således at samfundet også om 5, 10, 15 og 20 år vil
have mulighed for at foretage strategiske prioriteringer, så forudsætter det, at
vi værner om bredden og diversiteten i dansk forskning. Igen ser vi, at kon-
kurrence mellem institutioner begrænser frihed og kvalitet.
Har det nye system slet ingen positive virkninger? Jo, en meget stor

fordel er, at forskerne får et politisk og ministerielt godkendt system til at
dokumentere det meget store forskningsarbejde, der rent faktisk udføres.
Det gamle nulforskerspøgelse kan så endelig finde fred i sin grav (men

se afsnit 9 om alternative metoder!). Endvidere har planerne i sig selv med-
ført en debat på mange niveauer, ikke mindst i forskningsrådssystemet, om
kvalitet i forskningen, og hvordan den bedst måles. Denne debat har alle-
rede bidraget til en større nuancering og bedre forståelse for betydningen af
forskningsdokumentation og -kommunikation og har smittet af på arbejdet
med det nye system.

Der er også på nogle områder, fx det humanistiske, skabt en øget forstå-
else for det ønskværdige i på et tidligt tidspunkt at indtænke en publice-
ringsstrategi for et forskningsprojekt, således at forskningskommunikation
bliver en mere naturlig og integreret del af et projekt end hidtil. Og der er i
det hele taget skabt en større forståelse for de differentierede publicerings-
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vilkår, der gælder for hovedområderne, og som det tjener alle parter fortsat
at pleje.Autoritetslisterne har herudover helt sikkert den virkning, at natio-
nale forlag og tidsskrifter strammer op på fagfællebedømmelse; det gælder
jo om at kunne dokumentere, at man opfylder de nye krav. Det nye system
har således, allerede før det er officielt indført, haft en positiv adfærdsregu-
lerende virkning på nogle punkter.
Men disse fordele opvejer ikke i det lange løb de negative sider, der

knytter sig til den strategiske adfærdsregulering, der er nævnt ovenfor. Det
er vigtigt – ikke mindst for den strategiske forskning fremover – at univer-
siteterne bliver forpligtet på internt at fremme den reelt frie forskning, di-
versiteten og muligheden for spirende forskning – uanset at de måles eks-
ternt på kvantitet.

8. Samfundshensyn og akademisk frihed

Selvom vi har prøvet at vise, at det er i samfundets langsigtede interesse at
sikre forskernes suverænitet over eget arbejde, kan det måske være svært
udefra at føle sig helt overbevist om, at universitetsforskerne gavner sam-
fundet mest, hvis de får friere råderum. På en anden front er det muligvis
lettere at se, at det er i offentlighedens interesse at genskabe en større reel
frihed på universiteterne. Det drejer sig om forskernes frie adgang til at
sikre offentligheden uhindret adgang til den bedst tilgængelige information
om spørgsmål af offentlig interesse.
Der kan næppe være tvivl om, at dette hensyn bedst varetages i et sy-

stem, hvor den enkelte forsker oplever helt fri adgang til at fortælle offent-
ligheden, hvad den har brug for at vide, og ikke lader hensyn til organisa-
tionens strategier og kontrakter med myndighederne spille nogen rolle
overhovedet.
At fri information fra forskerne til borgerne og samfundet er helt afgø-

rende, er man også fuldt bevidst om ude i verden. Ifølge tidsskriftet Nature
har englænderne i dønningerne oven på kogalskabsaffæren i 1990’erne tabt
en betydelig del af respekten for forskere og institutioner med nære relatio-
ner til statsmagten. Problemet udsprang af, at det engelske landbrugsmini-
sterium, de veterinære myndigheder og de tilknyttede forskningslaborato-
rier – som et andet sammenspist forum – reagerede alt for sent på sygdom-
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mens udvikling og tillod, at inficeret kød blev solgt til forbrugerne, længe
efter at sundhedsrisikoen var erkendt. Forældre til de unge, som dengang
døde af Creutzfeldt-Jacob-sygdommen (kogalskabens menneskelige vari-
ant), er vrede over, at ingen af de ansvarlige er blevet draget til ansvar, men
tværtimod har kunnet fortsætte deres karriere. Nature har også kritiseret
dette ’cover up’ fra embedsmænd og politikere og har anklaget forskerne
for ikke at melde ud om de risici, de kendte. Konsekvensen har været, at
forskere over en bred kam har mistet respekt i samfundet, fordi de, der vid-
ste bedre, undlod at følge deres faglige indsigt og samvittighed og i stedet
spillede med på den politiske dagsorden.
Spørgsmålet er, om forskernes rolle i kogalskabssagen er enestående, el-

ler om der måske er en generel tendens i tiden til, at forskere er under et
voksende pres for at følge de politiske strømninger. I dansk perspektiv er
problemstillingen relevant for universitetsloven pga. den efterfølgende fusio-
nering af tidligere sektorforskningsinstitutter med landets store universiteter.
Denne diskussion kalder på en forbemærkning: De generelle forskelle

imellem universiteter og sektorforskningsinstitutter og de overvejelser, de
kunne give anledning til i forbindelse med fusionsplanerne, blev diskuteret i
debatoplægget til Videnskabernes Selskabs forskningspolitiske årsmøde
2007 og skal ikke tages op igen i denne sammenhæng. Diskussionen i det
følgende skal således ikke opfattes som udtryk for, at indfusioneringen af
sektorforskningen som helhed udgør et problem for universiteterne - i anden
sammenhæng ville man med lige så stor ret kunne diskutere de risici for sek-
torforskningen, det indebærer at blive blandet ind i turbulenserne omkring
universiteterne.Med hensyn til langt detmeste af sektorforskningens arbejds-
områder vil det formodentlig være for tidligt at udtale sig om, hvad fusio-
nerne betyder (jf. Karen Siune i Information d. 28. maj, 2008). Pointen er
derfor heller ikke på dette punkt at prøve på at skrue udviklingen tilbage, dvs.
at de-fusionere sektorforskningen som helhed.

Lige præcis på det punkt, det her drejer sig om, nemlig universiteternes
funktion som leverandør af fri forskningsbaseret viden til offentligheden, er
der imidlertid grund til at minde om et muligt problem, som blev taget op i
KDVS’s debatoplæg 2007. Noget kunne nemlig tyde på, at dette problem al-
lerede er blevet aktuelt. Helt konkret drejer det sig om den type myndigheds-
opgaver, der er direkte relateret til aktuelle politiske beslutninger. Danmarks
Miljøundersøgelser og Statens Jordbrugsforskning er blevet en del af Århus
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Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser er blevet en del af Danmarks
Tekniske Universitet. Disse fhv. sektorforskningsinstitutter har tidligere lig-
get i regi afMiljøministeriet og Fødevareministeriet, og de henter fortsat alt-
overvejende deres bevillinger fra disse ministerier og deres styrelser.
Det kan stille de fusionerede universiteter i et forskningspolitisk og forsk-

ningsetisk dilemma.Arbejdsbetingelserne, herunder især uafhængigheden af
erhvervsmæssige og politiske interesser, har været meget forskellige på de
oprindelige universiteter og sektorforskningsinstitutter. Vi er derfor nu i den
situation, at universiteterne med de nye fusioner skal bruge deres navn
(’brand’) i samfundet i en ny organisation, der indeholder meget forskellige
institutioner, traditioner og vurderinger af, hvad der kræves af god forsk-
ningsbaseret information og rådgivning.
Tidligere sektorforskningsinstitutter har gennem mange år haft et intimt

samarbejde om deres vurderinger og rådgivningmed departementet,ministe-
ren og regeringspartiernes politikere.Tidligere sektorforskningsinstitutter har
herudover i langt højere grad end universiteterne tradition for at få bevillinger
direkte fra erhverv og erhvervsorganisationer inden for fx landbrug og indu-
stri. Rekvirenten definerer derfor i høj grad udformningen af hensigten, de
centrale spørgsmål og det samlede kommissorium for arbejdet. Rekvirenten
afstikker endvidere i højere grad end fx forskningsråd o.lign. de tidsmæssige
rammer og dermed dybden af arbejdet. Rekvirenten er typisk repræsenteret i
en følgegruppe eller tilsvarende. Desuden er det traditionelt også ledelsen
snarere end forskerne selv, der signerer rapporten. Forskerne har derfor ikke
altid fuldt ejerskab til arbejdet, og i værste tilfælde kan de ligefrem (internt)
frasige sig ejerskabet til arbejdet eller til dets konklusioner.
Da dette blev rejst som et muligt problem i forbindelse med fusionspla-

nerne, var regeringens holdning, at forskningsfriheden var uændret og nu
også kom til at omfatte de tidligere sektorforskere, og derfor kunne der kun
være tale om en gevinst. Der var endda en vis forargelse: kritikken blev læst
som en antydning af, at sektorforskere skulle være mennesker med en lavere
etisk standard end grundforskere.
I forlængelse af den tidligere diskussion skal det her slås fast, at en sådan

læsning vil være en total misforståelse af pointen i det følgende: Det drejer
sig om logikken i det nye system (’incitamentstrukturerne’), ikke om enkelt-
personers moralske eller faglige kvaliteter. Hvad præmierer det nye system?
Hvad er ’naturligt’ og ’praktisk’? Hvad gør den, som vil opføre sig i overens-
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stemmelsemed den måde, verden fungerer på? Pointen vil stå klarest, hvis vi
som udgangspunkt antager, at alle forskere og universitetsadministratorer på
langt sigt vil bære sig nogenlunde ens ad, nemlig i overensstemmelse med
spillereglerne, uanset personlige forskelle i faglig standard og moral.
Problemstillingen kan illustreres med en række sager, hvoraf der her vil

blive refereret til to: miljøvurderingerne i forbindelse med braklægningsdi-
rektivet og muslingefiskeriet i Natura 2000-områder i Limfjorden. I sagens
natur kan substansen ikke gennemgås detaljeret her. Detaljerne, herunder
spørgsmålet om, hvad man kan have af konkrete indvendinger imod rappor-
ternes indhold og forfattergrupper, er først og fremmest relevante for miljø-
diskussionen, som ikke er emnet i denne sammenhæng og ikke for den
forskningspolitiske diskussion.
Disse to sager har det til fælles, at tidligere sektorforskningsinstitutter,

der nu er indfusioneret i universiteter, blev bedt om at give en vurdering af
de miljømæssige konsekvenser af eventuelle politiske beslutninger i en si-
tuation, hvor det på forhånd var klart, hvilken vurdering der var ønsket af
erhvervene og regeringen. De stigende fødevarepriser på korn gav naturligt
nok anledning til et pres fra landbruget om at ophæve braklægningsordnin-
gen, og lige så naturligt var muslingefiskere interesseret i at få videst mulig
adgang til at fiske muslinger; regeringen, mere specifikt fødevareminister
Eva Kjær Hansen, støttede i begge tilfælde disse interesser.
Vurderingerne viste sig at få en sådan karakter, at ministeriet kunne bru-

ge dem til at legitimere en ophævelse af braklægningen og en tilladelse til at
skrabe muslinger i Natura 2000-områderne i Limfjorden, hvilket også var
det resultat,man på forhånd som udenforstående ville have gættet på. Faktisk
var pressemeddelelsen om muslingerapporten og dermed de første vurderin-
ger i pressen den for uafhængige havforskere ret overraskende, at muslinge-
fiskeriet havde en positiv indvirkning på fjordens liv.
Sagsgangen, samt de involverede interesser og aktører er imeget høj grad

de samme, som de ville have været før universitetsreformen. Der er derfor
intet principielt nyt i sagen – det har fra Faraos tid været sådan, at politikere
godt ved, hvilke råd de ønsker sig, og træffer forholdsregler for at få disse
råd, og ønsket om at legitimere politiske beslutninger kunne da også opfyldes
i begge sager.Men man behøver ikke at gå i detaljer for at konstatere, at de to
vurderinger manglede noget i fagligt overblik og dybde i analysen for at leve
op et krav om en uafhængig og dækkende faglig vurdering.
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For braklægningssagen drejer det sig bl.a. om spørgsmålet om, hvorvidt
en ophævelse af braklægningen ville være ’kvælstofneutral’. Af vurderin-
gen fremgik det, at man ville kunne sikre kvælstofneutralitet ved kompen-
serende foranstaltninger –men en uafhængig rapport ville næppe have kun-
net undgå at påpege, at ophævelsen af braklægningen i sig selv naturligvis
kun kunne få én konsekvens for kvælstofudledningen, nemlig en stigning;
og at eksisterende beregninger over de økonomiske konsekvenser ved Dan-
marks forpligtelser i medfør af tidligere vandmiljøplaner og det fremtidige
EU’s vandrammedirektiv forudsatte den eksisterende braklægning, hvorfor
en ophævelse uundgåeligt ville betyde øgede samfundsmæssige omkost-
ninger. Populært sagt: Alt, hvad man nu slipper løs, skal kradses ind igen
for skatteydernes penge, hvis Danmark skal overholde sine forpligtelser.
Det betyder ikke nødvendigvis, at vurderingen er forkert – dens udform-
ning afviger bare på genkendelig vis fra, hvad man ville forvente af en
uafhængig rapport.
Hvad angår muslingefiskeriet, kan man tilsvarende som et lille konkret

eksempel på rapportens orientering imod en positiv konklusion anføre, at
det som et argument for det uskadelige i muslingfiskeriet anføres, at det
ikke vil gå ud over bevoksningen af ålegræs, eftersom ålegræsset fortrins-
vis findes på lavt vand, hvor der ifølge planen ikke skal skrabes. En uaf-
hængig rapport ville formodentlig have fundet anledning til at nævne, at
muslingeskrabning er en stærkt medvirkende årsag til, at ålegræsset på de
kanter er sparsomt forekommende på store vanddybder, samt at der ikke er
nogen garanti for, at der ikke skrabes på lavere vand. Man ville også have
anført, at netop stigende udbredelse af ålegræsset er afgørende for fjordens
velbefindende og udgør det vigtigste mål for at opnå god økologisk kvalitet
i henhold til vandrammedirektivet. Mere generelt kunne man have nævnt,
som påpeget i anden sammenhæng af miljøretseksperten Peter Pagh, at be-
varingsforpligtelserne over for naturområder er generel og ikke afgrænset
til specifikke forhold, hvorfor det vil være meget vanskeligt at hævde, at der
foreligger fornøden sikkerhed for, at et projekt ikke skader en udpeget lo-
kalitet efter de kriterier, der er fastlagt af EU.
Uanset hvad man mener om det, der faktisk er sagt, kan man således

uden vanskelighed påpege ting, som ikke er sagt, og som kunne bringe den
legitimering af projekterne i fare, som der var politiske og erhvervsmæssige
ønsker om.
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Det eneste nye i forløbet er imidlertid, at det nu er universiteterne, der læg-
ger navn til disse vurderinger. Gør det nogen forskel? Ja, på det punkt, hvor
det drejer sig om universiteternes samfundsmæssige forpligtelse til at stille
den bedste tilgængelige viden til rådighed for offentligheden, gør det en
principielt afgørende forskel. Hvor sektorforskere i gamle dage var under
kritisk observation af universitetsforskere, er de nu kolleger og kan regne
med, at det vil være illoyalt og ildeset, hvis andre går ud og kritiserer dem.
Dette blev præcist påpeget af Henrik Sandbech, direktør for DMU, i 2006 i
følgende udsagn:

Hvis en organisation påtager sig faglig rådgivning, må den nødvendigvis
fungere som en enhed, når den rådgiver. Man kan ikke have en afdeling,
som siger et, og en forsker i en anden, som modsiger dette, og dermed
underminerer troværdigheden i den rådgivning, som organisationen har
udarbejdet. To konfliktende råd fra samme institution giver selvfølgelig
ikke mening.

Dette forhold indgik iVidenskabernes SelskabsHvidbog fra 2007, som påpe-
gede problemet, og udviklingen har vist, at frygten var velbegrundet. Sand-
bechs opfattelse er ganske vist blevet kritiseret af andre sektorforskere, men
problemet med udtalelsen er netop ikke, at han tager fejl, men at han har ret.
Det giver ingen mening, at der kommer to indbyrdesmodstridende råd fra

samme organisation, sådan som verden faktisk fungerer. Der er ingen fagfolk
fra Århus Universitet, der har ytret offentlig kritik af DMU’s vurdering af
brakordningens ophør, og ej heller fagfolk fra DTU, der offentligt har kritise-
ret DTU Aquas rapporter. Forskere fra andre universiteter har ganske vist
gjort det –men det kan så udlægges som krigmellem universiteterne, snarere
end den frie faglighed, der lever op til sine samfundsmæssige forpligtelser.
Indfusioneringen af sektorforskningsinstitutterne har derfor betydet, at uni-
versitetsforskere går ind i en politisk krig, hvis de vælger at udtale sig til of-
fentligheden om, hvad de har forstand på. Det er der derfor en tiltagende til-
bøjelighed til at undlade.
Er dette så ikke en unødig kritisk bedømmelse af de oprindelige rappor-

ter? I tilfældet med braklægningen kan man her henholde sig til, at den grup-
pe, der stod bag rapporten, siden hen har fundet anledning til at give et ændret
og meget mere pessimistisk skøn over konsekvenserne for naturen af oppløj-
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ning af brakarealer – efter at deres første rapport netop blev brugt til at legiti-
mere fjernelsen af brakarealet.
Skyldes den første rapports indiskutable mangler så, at de berørte er dår-

lige forskere eller uhæderlige mennesker? Nej, det gør det netop ikke. En
sådan diskussion vil have karakter af røgslør, uanset hvad der i et konkret
tilfælde kan siges om indholdet. Den egentlige kerne i sagen er, at når man
skal leve af at rådgive myndigheder, der har bestemte forventninger til de
svar, de får, vil det vise sig over tid, at organisationen gennemsnitligt leverer
den bedste tilgængelige viden – der vel at mærke ligger inden for rekviren-
tens smertegrænse. Og hvis de konkrete personer, der laver rapporterne, ikke
selv umærkeligt placerer sig inden for smertegrænsen, vil rekvirentens inte-
resse tørre ud, og der vil vise sig at være et konkurrerende organ, der placerer
sig mere hensigtsmæssigt. Det følger af selve den måde, incitamentsstruktu-
rer virker på.
Problemstillingen er kendt internationalt og har bl.a. manifesteret sig i

Bush-regeringens redigering af klima-rapporter med uønskede konklusioner,
ligesom i Blair-regeringens konfrontation med medierne omkring ekspert-
vurderinger af truslen fra Irak. Presset fra politisk hold for at sikre sig øn-
skede tal er klart stigende – derfor bør opmærksomheden over for at mod-
virke dette forhold også stige.
Som allerede fremhævet vedrører dette kun en lille del af sektorforsknin-

gens opgaveportefølje. Pointen i denne sammenhæng er, atmyndighedsopga-
ver forkert grebet an kan lægge gift for universiteternes mulighed for at leve
op til deres samfundsmæssige forpligtelse til at levere den bedste tilgængeli-
ge viden om forhold, der har offentlighedens interesse. Vurderinger, der af-
gives med direkte relation til allerede kendte beslutningsforslag, bør derfor
lægges uden for universiteterne. Det gælder også vurderinger, hvor det kan
frygtes, at de skal legitimere bestemte ønsker dikteret af politisk ideologi
eller snævre erhversøkonomiske interesser. Universiteterne bør kun påtage
sig at levere baggrundsvurderinger, der ikke afgives i direkte forbindelsemed
påtænkte politiske beslutninger. Det er naturligvis helt i orden, at politikere
har deres egne ekspertrådgivere – ellers måtte de jo agere helt uden faglig
baggrund – men disse bør klart placeres som en del af det politiske system.
En meget vigtig pointe er, at universitetsforskere skal stå helt frit til at påpege
ukorrektheder og mangler i vurderinger og rådgivning, hvad enten den er af-
givet inden for eller uden for universitet.
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Dette afsnit kan virke som digression fra det samlede oplægs hovedpointe om
faren for en forskerhverdag præget af hierarki og strategiske tiltag. Men set
fra spørgsmålet om oplevelsen af forskningsfrihed er dette afsnit måske det
mest radikale udtryk for hovedpointen: Oplevelsen af, at universitetsforskere
nu risikerer at skulle sætte hensynet til hierarkiet over hensynet til frit at
kunne forfølge deres faglighed og integritet.

Boks 11:
Der opstod debat i pressen om kvaliteten af en bestemt studieordning
og specifikt undervisningen i et bestemt fag - baseret på udtalelser fra
en professor i det pågældende fag. Dette gav anledning til et hyrde-
brev til de ansatte på det berørte fakultet, hvoraf det fremgik at man
anså det for ”upassende, at en faglig diskussion om studieordninger
finder sted i de offentlige medier”. Der blev taget kontakt til potentielt
berørte ledelser ved danske universiteter, og de blev enige om ”at kri-
tiske udtalelser om studieordninger ... bør holdes internt og ikke rejses
gennem pressen. Det er uværdigt og giver anledning til unødig uro i
befolkningen og blandt studerende.”

Morale: Hvis der opstår problemer med kvaliteten på grund af æn-
drede studieordninger, skal ledelserne nok bestemme om der er grund
til at fortælle offentligheden om det.
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Boks 12:
En forskersmangeårige emnefelt bliver genstand for en stærkt intensive-
ret offentlig interesse.Der kommer derfor en henvendelse fra et populært
tidsskrift om at affatte en artikel om emnet. Forskeren siger ja tak - og
spørger. om det er okay, at den bliver provokerende. De seneste fund går
nemlig stik imod en udbredt opfattelse, også på universiteterne.

Forskeren får at vide, at det er skam helt i orden at være provokerende.

I den endelige udformning spiller det imidlertid ind, at emnet ikke kun er
af akademisk interesse, men også har implikationer for strategiske ud-
meldinger fra ledelsen på det universitet, hvor forskeren er ansat. Efter
nøje afvejning vælger forfatteren en fremstilling, der bevarer den provo-
katoriske pointe på det abstrakte plan, men ikke refererer til forhold på
institutionen selv.

9. Slendrianledelse: behovet for en ’Endlösung’

En del af baggrunden for den kontrolorienterede struktur, der netop nu læg-
ges ned over universiteterne, er den udbredte forestilling om, at der kan sæt-
tes lighedstegn mellem, at forskerne laver, hvad der passer dem, og at for-
skerne ikke laver noget af værdi for samfundet – eller rent ud at de ikke laver
noget som helst. Der er en udbredt stereotyp, ifølge hvilken en universitets-
ansættelse er en licens til at gå ind til den evige hvile.
Dette er imidlertid en myte: Der er procentvis ikke flere uproduktive eller

uduelige personer på universiteterne, end der er i enhver anden organisation,
inklusive forretningsvirksomheder, ministerier og skoler. Den pludselige og
voldsomme øgning af ansættelserne i årene 1965-72 bragte en del medarbej-
dere ind, som viste sig ikke at kunne leve op til kravene, men de er nu enten
overgået til andre ansættelser, opfanget af nulforskerjagten i 1980’erne eller
gået på pension. Myten er imidlertid så sejlivet, at det efter vores erfaring
ikke nytter at argumentere imod den. Da den blokerer for den samfundsmæs-
sigt optimale måde at revidere Universitetsloven på, er der behov for en of-



61

fensiv tilgang til problemet. Vi foreslår derfor, at Danske Universiteter læg-
ger op til en forhandling med regeringen og de politiske partier om en særlig
kontrolprocedure, der kan skabe ubetinget tillid til, at bedre garantier for for-
skernes suverænitet ikke misbruges til at dække over slendrian.
Det ligger i de forslag, der er anført ovenfor, at samfundet kan være godt

tjent også med medarbejdere, der på et tidspunkt ophører med forskning af
den slags, der giver publikationer og citationer i internationale tidsskrifter –
under den forudsætning, at de løser andre vigtige opgaver såsom samarbejde
med institutioner uden for universiteterne, øget undervisningsbyrde, pædago-
gisk udviklingsarbejde, lokale administrative funktioner osv. Hvis en kon-
trolfunktion skal gavne samfundet i stedet for at skræmme alle VIP’er væk
fra den slags arbejde, der sikrer, at institutionerne fungerer i hverdagen, kan
den derfor ikke have karakter af citations- eller publikationstællinger af den
slags, man kan gennemføre for alle medarbejdere hele tiden. Man kunne fx
forestille sig, at et begrænset antal institutter hvert år blev udtaget til eftersyn
af en underkomite under rigsrevisionen, hvorefter institutlederen skulle do-
kumentere, at alle medarbejdere løftede en fuldt ud tilfredsstillende arbejds-
byrde i relation til de opgaver, der sorterer under instituttet.
Kontrollen skulle ikke dække flere institutter, end at komiteen kunne nå at

danne sig et reelt indtryk af, hvad der foregår – sådan atman kunne nå om bag
abstrakte indikatorer. Hvis der konstateredes problemer med uproduktive
medarbejdere, skulle det naturligvis i første omgang udløse en kritik af den
leder, der ikke havde vist sig i stand til at lede og fordele arbejdet på rimelig
vis – men det ville uundgåeligt også rejse spørgsmålet, om de pågældende
medarbejdere måske kunne undværes. En sådan ren slendrian-evaluering
ville derfor skabe en fælles interesse mellem ledere og medarbejdere om, at
alle til enhver tid kunne dokumentere en overbevisende indsats. Den statisti-
ske risiko for, at komiteen en mandag morgen sad på institutlederkontoret,
behøvede derfor ikke at være ret høj, for at det kunne skabe en situation, hvor
problemet reelt forsvandt helt.Universiteterne ville dermed kunne blive sam-
fundets dukse på dette punkt.
Vi regner ikke med at blive synderlig populære på dette forslag. Fordi

problemet reelt er så beskedent, kan man spørge, om det virkelig skulle være
nødvendigt at drive klapjagt på de få personer, det drejer sig om, typisk men-
nesker, som i forvejen har problemer nok at slås med. Vores vurdering er
imidlertid, at den sejlivede vrangforestilling om problemets omfang har så
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store omkostninger for universiteterne og dermed for samfundet som helhed,
at denne tilgang er berettiget. Desuden har vi en forhåbning om, at der kan
være en positiv effekt, som har undgået de flestes opmærksomhed, men som
faktisk åbenbaredes i forbindelse med nulforskerjagten. Når ledelser på takt-
fuld og konstruktiv vis drøfter mulighederne med personer, hvis egen forsk-
ning er kommet ned på lavt blus, er det et ikke usandsynligt udfald, at de
pågældende blomstrer op ved de nye opgaver, de ender med at påtage sig,
hvad enten det er myndighedsopgaver, inddragelse i arbejdet med eksternt
finansierede forskningsprojekter eller noget helt tredje.
Konkurrencepresset på universiteterne er nemlig så stort, at den enkelte

person ikke kan undgå atmærke problemetmed utilstrækkelig forskning som
en sten i maven, længe inden andre når at registrere noget. I en sådan under-
skudssituation er den normale reaktion imidlertid at gå stille med dørene, og
det at kontakte ledelsen ville fornemmes som en total kapitulation. Hvis man
skaber en situation, hvor ledelse og medarbejdere har en indlysende fælles
interesse i at sørge for, at der aldrig er noget at komme efter, vil det reelt
kunne være en redningsplanke for nogle af dem, der ikke på de nuværende
præmisser når at komme på ret køl.
Men den centrale motivation for forslaget skal understreges endnu en-

gang her til sidst. Det skyldes den helt fatale sammenblanding, der er sket
mellem to vidt forskellige ledelsesproblemer. Det ene handler om, hvordan
man skal få ram på folk, der ikke laver nok for deres løn. Det andet handler
om, hvordan man skal lede folk, der tilhører eliten på deres felt, spontant ar-
bejder betydelig mere, end de bliver lønnet for, og som kunne tjene mere ved
at tage et arbejde uden for universiteterne. Et specifikt tiltag rettet imod det
første problem vil have den vitale funktion, at enhver kommissærtænkning til
gengæld kan holdes totalt ude fra spørgsmålet om universitetsledelse generelt
og dermed undgå at påvirke hverdagen for dem, der fungerer godt. Hvis for-
skere generelt bliver ledet efter principper, der signalerer, at de bliver opfattet
som folk, der skal bankes på plads i femårsplaner og holdes i ørene hele tiden,
vil det blive en katastrofe for de danske universiteter – og for nationen som
helhed.
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10. Hvad skal vi gøre?

Ordet ’vi’ skal opfattes som en invitation til de berørte politikere om i fæl-
lesskab at arbejde frem imod et nationalt kompromis, som både forskere og
politikere efter vores opfattelse har en klar interesse i. Det kræver som ud-
gangspunkt det mål af god vilje, at det politiske system går ind på at trække
følehornene til sig med hensyn til de indre processer og detaljerne, på be-
tingelse af at de får rimelig sikkerhed for og indseende med den samlede
modydelse, universiteterne leverer til samfundet. Det er det, størstedelen af
argumentationen ovenfor har sigtet på.
Det kræver imidlertid også et grundigt tålmodighedsarbejde med at file

incitamentsstrukturerne til, så de giver gode incitamenter og samtidig laver
færrest mulige ulykker. Man må nemlig gøre sig klart, at det ikke er en
simpel øvelse at forene ydre kontrol med indre frihed. Tim Knudsen har
(Forskerforum maj 2008) argumenteret for, at det er rent ud umuligt, fordi
et topstyret system altid vil tvinge ledere til at sende kontrolmekanismer
videre nedad for at dække sig selv ind imod kritik oppefra. Men det skal
lykkes. Af alle erfaringer fra den store verden fremgår, at her er der intet
valg. Uanset hvordan universiteter ledes (og der findes mange modeller), er
det afgørende, at der skal være tale om en umisforståeligt oplevet akade-
misk uafhængighed af magthaverne. I de eliteuniversiteter, vi gerne vil
måle os med, er det utænkeligt, at ledelser lægger bureaukratiske styrings-
instrumenter ned over de videnskabelige medarbejderes hverdag.
Når det kræver så stor tålmodighed, er det, fordi universiteternes opga-

ver er mere mangfoldige og forskellige, end det fremgår af den debat, der
ofte fremmaner forestillingen om forskeren, der sidder og nørkler i elfen-
benstårnet. For at universiteterne skal løse deres opgaver, skal ledelserne
samordne varetagelsen af, hvad der nu er fire hovedopgaver: Forskning -
fremskaffe ny viden, generelt inden for et bredt felt af fagområder og spe-
cifikt inden for fagområder, hvor der er et udtrykt samfundsmæssigt behov;
uddannelse - sikre at et tilstrækkeligt antal mennesker kender den nyeste
viden og kan bruge den i samfundet; myndighedsbetjening - sikre at myn-
digheder og politikere får adgang til den nyeste viden; formidling - sikre at
en bred del af befolkningen har mulighed for at følge med forskningens
udvikling og bliver bekendt med den faktuelle viden om vigtig spørgsmål
for borgeren og samfundet som helhed. Som led i denne proces skal ledel-
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sen dels tage bestik af de helt berettigede ønsker fra samfundet, dels plan-
lægge aktiviteter, der både sikrer opfyldelsen af samfundets ønsker og
forskningens uafhængighed såvel af magthaverne som af tilfældige sving-
ninger i den måde, ressourcerne fordeles på.
Da akademiske miljøer er noget, det tager lang tid at opbygge, men kort

tid at ødelægge, skal ledelserne endvidere kunne disponere over tidsrum,
der er meget længere end rækkevidden af normale beslutningsprocesser så-
som finanslove og valgperioder, og sikre, at der er økonomiske og andre
ressourcer til rådighed for universitetets opgaver. Ofte er det de samme
personer, der er mest efterspørgsel efter til alle opgavetyper; og i mange
tilfælde findes der simpelt hen ikke personer klar i andet geled. Denne me-
get komplicerede ledelsesopgave skal fungere i dobbeltildmellem forskere,
der gerne vil have arbejdsmuligheder, og politikere, der gerne vil havemere
af et stort antal bestemte ting.
Der er derfor snævre grænser for, hvor mange ting man med held kan

styre fra toppen. Det er almindeligt anerkendt, at internettet aldrig ville
kunne være kommet til at fungere, hvis ikke man kombinerede nogle få
topstyrede spillereglermed en grundlæggendemekanisme, der fungerer ne-
defra og op. Det samme gælder for universiteterne. Ligesom krav om præ-
cis styring vil også krav om millimeterretfærdighed gøre hverdagen umulig
(bl.a. fordi de vil udløse ustandselige omfattende revisionsprocesser). Der
er derfor behov for nogle ret primitive og letfattelige regler, som ikke stjæ-
ler tid fra universiteternes kerneydelser: undervisning, forskning og for-
midling. Følgende konkrete punkter bør indgå.

Sikring af den personlige forskningsfrihed

For at det fortsat kan være attraktivt at søge ind i en forskerkarriere på uni-
versitetet, er det nødvendigt at sikre forskningstid, der er fri for strategiske
planlægningstiltag og ledelsesmæssige instruktioner ovenfra. Institutlede-
rens generelle instruktionsbeføjelser over forskningstiden bør derfor af-
skaffes.
Det eneste argument, der i diskussionen er anført for denne bestem-

melse, er det såkaldte Barbie-dukke-argument: forskere skal ikke have lov
til at forske i hvad som helst, i samme øjeblik de har fået en lektorstilling.
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Dette rimelige krav kan imidlertid tilgodeses ved, at den enkelte forsker er
forpligtet på sit ansættelsesområde. Hvis denne bestemmelse præciseres,
kan medarbejdere forskningsmæssigt kun komme i farezonen på to måder:
ved at de ikke lever op til deres forskningsforpligtelse eller ved at man af-
skaffer det område, de er ansat i.
Det er vanskeligt at se, hvad instruktionsbeføjelsen giver af bedre kon-

trol, medmindre man reelt ønsker, at ledere bruger den på den måde, som
det talrige gange eksplicit benægtes er meningen – nemlig til at beordre
medarbejdere til at forske i det, ledelsen forlanger. Tilsvarende overflødig-
gøres også bestemmelsen om, at forskningen skal ske ’inden for universite-
tets forskningsstrategiske rammer’. Hvis man er ansat inden for et område,
skal man have lov til at passe det – men man kan naturligvis ikke vægre sig
imod, at universitetet på et tidspunkt fravælger dette område, hvilket under-
tiden også skete i den gamle lovs tid.
Det siger sig selv, at medarbejder og ledelse løbende kan drøfte, om der

er grund til at omdefinere en medarbejders område, fx fordi medarbejderens
forskningsinteresser har udviklet sig i nye retninger.
På den anden side ligger det i principgrundlaget (jf indledningen) - at

universiteterne er forpligtet af samfundets ønsker - at der skal være plads i
planlægningen til, at ledelsen i et vist omfang disponerer over ressourcer,
der kan sættes ind på disse områder. Den formulering af §17, stk. 2, vi fore-
slog, var:

Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlæg-
ning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge med-
arbejdere at løse bestemte opgaver - på forskningsområdet dog kun i
begrænset omfang, idet institutlederen skal sikre den enkelte medarbej-
der mulighed for at forske frit inden for sit ansættelsesområde.

Hvis ledere viser trang til at regulere forskningsvirksomhed på en måde,
der ikke opleves som konstruktiv, bør videnskabelige medarbejdere derfor
spørge, om lederen mener, at man laver for lidt, eller om der er en konkret
opgave, hvor fædrelandet kalder. I modsat fald må lederen vente og se,
hvad fremtiden bringer.
En sådan ændring vil igen bringe Danmark tilbage i det gode selskab

med hensyn til garantier for forskningsfriheden.
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En ikke-belastende og forvridende resultatopgørelse

Blandt de mest engagementstruende indgreb er de storstilede bibliometriske
systemer – hvis ikke de bliver skåret til på en måde, som hverken bliver for
byrdefuld at administrere eller siver ned til en vurdering af den enkelte, hvad
der er almindelig enighed om, at de er helt uegnede til.
Det kalder groft sagt på to ændringer, en for det naturvidenskabelige og

en for det humanistiske område – her bredt definerede uden nærmere omtale
af den differentiering, der findes på begge områder, og som komplicerer sa-
gen yderligere. På de naturvidenskabelige områder er systemet overflødigt,
fordi man allerede har citationstællinger, der som udgangspunkt for en eller
anden kvantificeringsprocedure på fakultetsplan hverken er synderlig værre
eller bedre end de tal, man kan håbe på at opnå ved at sætte 367 forskere til i
al evighed at skulle vurdere tidsskrifter. På de humanistiske områder er alle
tænkelige systemer, der tilsigter en præcis kvantificering af kvaliteten, så an-
gribelige, at skadevirkningerne kan forudses at opveje fordelene.
Da man imidlertid skal have en form for dokumentation, så det synlig-

gøres, om samfundet får tilstrækkeligt for pengene, gælder det om at fort-
sætte det igangværende arbejde på de humanistiske fakulteter, indtil man har
en regnemetode, der ikke har for mange indlysende skævvridningseffekter.
Hvis man som et eksempel tæller både antal sider og antal publikationer,
halverer man den tænkte gevinst ved at udstykke publikationer i småmønt.
Tilsvarende kunne man lade internationale publikationer indgå med en vis
vægt og til gengæld også give særlige point for varetagelsen af nationale
områder, som ikke kan forventes at være særlig salgbare uden for landets
grænser. Her kunne vi nævne dansk litteratur og danmarkshistorie samt dan-
ske retsforhold. Placering på diverse internationale rangskalaer kunne også
tælle med en eller anden beskeden brøk.
Alle den slags ting kan gøres uden at bureaukratisere og skævvride den

forskningsproces, det drejer sig om at sikre.Det afgørende er sådan set, at der
er så simple og gennemskuelige parametre, at hverken medarbejdere eller
ledere er i tvivl om, hvad de siger, og hvad de ikke siger. De skal ikke kunne
benyttes til ’skattetænkning’ og skal ikke udspecificres på enkeltpersoner, og
desuden skal de hver for sig være så lette at operere med, at de ikke konstant
giver anledning til diskussioner for dem, der skal lave beregningen.
Formålet med bestræbelserne skal være at opnå et mål, der kan bruges til at



67

fordele de reelle basismidler, samtidig med at det sikrer, at samfundet har
hånd i hanke med aktivitetsniveauet. Det sikrer naturligvis ikke ’verdens-
klasse’ (som vi allerede befinder os i, i så høj grad som man med rimelighed
kan håbe på) – men det turde være fremgået, at intet bureaukratisk system i
sig selv kan sikre verdensklasse. Derimod vil alle bureaukratiske systemer
over et vist kompleksitetsniveau ødelægge enhver forhåbning om at tiltrække
og fastholde folk i anerkendt verdensklasse.
Ved siden af den løbende resultatmåling findes der et voksende system af

eksterne kilder, som bedømmes efter ansøgning. Som beskrevet i afsnit 7 er
selve denne procedure velkendt og accepteret i forskningssystemet, hvisman
undgår de problemer, der er eksemplificeret i UNIK-proceduren. Et problem
er imidlertid det store tidsforbrug på ansøgninger. Som generel anbefaling
kan man sige, at forskningsmiljøer, der kan pege på alment accepteret højt
niveau, skal have adgang til i et vist omfang at søge efter relativt enkle pro-
cedurer; den klassiske anekdote er historien om maleren Giotto, der var på
tale til udsmykningen af Firenzes katedral og blev spurgt, om han kunne re-
degøre nærmere for sit projekt, så man kunne bedømme det, hvorefter han
med en håndbevægelse tegnede en perfekt oval – og derpå fik entreprisen.
Ulempen ved for let adgang til at leve på renomméet er, at det favoriserer

de etablerede – men som det fx er indbygget i de midler, som det nye euro-
pæiske forskningsråd (ERC) udmønter, kan man til gengæld reservere særlige
puljer af betragtelig størrelse for unge lovende forskere. Evnen til at tiltrække
midler i ekstern konkurrence kunne evt. også tælle med, på den måde at man
ved ophøret af en ekstern bevilling i årene derefter fik nogle uansøgte midler,
der blev gradvist aftrappet, så man ikke skulle skrive ansøgninger hele ti-
den.
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Ændring i ledelseskultur og strategisk planlægning

Når ledelsen er fri for at skulle lægge strategier for hovedparten afmedarbej-
dernes forskningstid, kan den bedre koncentrere sig om de punkter, hvor stra-
tegier er på deres plads, og hvor det gamle system var indlysende mangel-
fuldt, og hvor der derfor er reelt behov for ændringer i organisationen. Hvis
der er undervisningsmæssige udfordringer eller nye forskningsområder, der
trænger sig på, kan man bruge de øvrige disponible ressourcer til at sætte ind
der, hvor behovet findes.
Strategien kunne så i en given periode omfatte én eneste ting, fx ’it-res-

sourcer i bachelorundervisningen’, eller opdyrkning af et nyt forskningsfelt.
Der kan sagtens eksistere planer blandtmedarbejderne, uden at de behøver at
kanoniseres som ’strategi’ – men i det øjeblik, noget får egentlig strategista-
tus, skal det naturligvis både have ressourcer, følges op og evalueres og hele
udtrækket.
Medarbejdernes egen forskning skal derimod trækkes ud af strategipapi-

rer, der beskriver fremtidige bedrifter på institutionsplan. Det kan næsten
ikke undgå at forvandle sig til papirtigre og derfor trække fra engagementet
på to punkter – dels skal forskerne delvist afgive ejerskabet til ledelsen, dels
er de rosenrøde beskrivelser fjernt fra den traditionelle ædruelighedskultur
omkring egne resultater.
Det betyder, at de vigtigste resultater, som forskerne selv tager initiativ til,

ikke skal beskrives i de euforiske beretninger, som nye ledere forventes at
forfatte om de resultater, man agter at nå i den nærmeste fremtid.Men natur-
ligvis kan lederen med god grund fremhæve, hvadmedarbejderne rent faktisk
har opnået – som man naturligvis altid har gjort tidligere (i årbøger m.v.).
Hvis en leder forstår at skabe et godt forskningsmiljø, skal denne naturligvis
have al mulig anerkendelse for det.
Oversat til incitatmentsstruktur, jf. foregående afsnit, betyder dette, at der

må indbygges incitamenter, der er stærke nok til at blokere for de mekanis-
mer, Tim Knudsen peger på. Det skal med andre ord være farligere for mel-
lemledere bare at ekspedere problemerne videre, end det skal være at fremme
medarbejdernes kreativitet. Herfra skal peges på en generel spilleregel, som
bør adskille organisationskulturen på universiteter fra den, man bl.a. finder i
ministerier. Det ligger i demokratiets natur, at det erministeren, der udstikker
retningslinjerne, mens embedsmændene er tjenere for denne proces. Succes-
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kriteriet er givet oppefra: En god minister er en, der forstår at omsætte sine
politiske visioner til virkelighed, og organisationen kan ikke undslå sig for
den maskinbureaukratiske metafor, jf betegnelser som embeds’værket’ og
embeds’apparatet’.
I grundforskningen er succeskriteriet imidlertid et ganske andet, nemlig at

der findes ansatte, der har ideer og arbejdsevne til at skabe ny viden. Det kan
ikke nytte, at ledelsen bestemmer, hvilken ny viden man skal finde på – det
kan simpelt hen ikke lade sig gøre. Ledelsen kan godt træffe en række beslut-
ninger, der er eksterne i forhold til selve forskningsprocessen – såsom hoved-
områder, der skal forskes i, hvor mange folk man vil ansætte, hvor meget
udstyr de skal have til rådighed – men når selve processen går i gang, må de
trække følehornene til sig. Det skal som allerede understreget ikke ske af
hensyn til forskerne,men af hensyn til det optimale resultat, så samfundet kan
få noget for deres penge.
Det betyder, at ledere på universitetet har en anden loyalitetsforpligtelse

end embedsmænd. De skal naturligvis være loyale over for forpligtelsen på,
at samfundet får noget for sine penge,men i deres daglige administration skal
de først og fremmest beskytte medarbejderne imod alle de ting, der truer de-
res mulighed for at løse deres opgaver optimalt, herunder bureaukratisering
og lønmodtagergørelse. De skal være ’bombeskjold’ og beskytte medarbej-
dernes ejerskab til forskning og undervisning bedst muligt imod overhåndta-
gende og demotiverende initiativer oppefra.
Indtil nu er det ikke lykkedes at finde en sådan model, hvilket er grunden

til, at mange universitetsmedarbejdere oplever, at organisationens fokus er
flyttet væk fra det, det drejer sig om: fra undervisning, forskning og formid-
ling til opfyldelse af strategiske mål udtænkt af ledere.

Afsluttende bemærkninger

Dette oplæg har fokuseret på de problemer, der er opstået i kølvandet på Uni-
versitetsloven. Den problemorienterede fokus er en uundgåelig følge af det
valgte emne, nemlig evalueringen af loven – det er nu,man skal lave de revi-
sioner, der er nødvendige for at undgå skadevirkninger, som ingen kan være
interesseret i.
Den centrale bekymring har været, at den reelt frie forskning i stigende
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grad vil blive presset, især af lokalstrategiske hensyn. Universitetsloven yder
her ikke tilstrækkelig beskyttelse af forskningsfriheden for den enkelte for-
sker, og det medfører, at den uigennemtænkte skærpelse af konkurrencen på
institutionsniveau vil få uheldige konsekvenser.Der vil ske en indskrænkning
af diversiteten og en kvælning af dynamikken i det brede grundlag for dansk
forskning fremover.
I den sammenhæng bør princippet om forskningsbaseret undervisning i al

universitetsuddannelse – et princip, der er stadfæstet i universitetsloven,men
som på det seneste reelt er gledet umærkeligt i baggrunden – fastholdes eller
yderligt betones. En fremtidig universitetslov bør derfor eksplicit sikre den
enkelte forskermulighed for at drive fri forskning uafhængigt af kontraktlige
institutionsstrategier og institutionskonkurrence – om ikke af anden grund så
af hensyn til fremtiden for den brede, forskningsbaserede uddannelse. Hertil
kommer hensynet til fremtidens strategiske forskning på alle niveauer og der-
med den samlede kvalitet i dansk forskning: Niveauet i den strategiske forsk-
ning vil altid være afhængigt af niveauet i den vidensbasis, der er skabt af
grundforskningen. Sikringen af den fri forskning bør af begge grunde være en
central og eksplicit lovfæstet opgave for enhver institutleder, og ikke blot
noget, forskerne kan foretage sig i den tid, der bliver til overs, når andre op-
gaver er udført.
Oplæggets fokus på problemerne skal ikke skygge for, at der er meget at

glæde sig over i den forskningspolitik, der føres i Danmark. Der er kommet
øget fokus på forskningens rolle i samfundsudviklingen, og i den sammen-
hæng er der sket en øget satsning på strategisk forskning. Der er med globa-
liseringsforliget skabt en historisk enighed om en kolossal vækst i de offent-
lige investeringer i forskning. Blandt de glædelige nye initiativer kan i denne
sammenhæng særlig fremhæves den række af nye forskningscentre, der ser
dagens lys i disse år.
Centrene er finansieret af Grundforskningsfondet, universiteterne eller

private fonde.De har typisk 20-50medarbejdere og arbejdermed afgrænsede
problemstillinger inden for frontlinjeforskning. Det faktum, at der her er
overensstemmelse mellem centerledelsens og forskernes interesser, gør dem
til slagkraftige og identitetsskabende enheder. I modsætning til universiteter-
nes linjeledelse er det muligt at skabe en stor forståelse for centrets ledelses-
mæssige beslutninger, idet disse kun har det formål at understøtte den bedst
mulige forskning. Centerbevillingerne fungerer som store 5-årige rammebe-
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villinger, hvor budgetterne justeres hvert kvartal. Fleksibiliteten og den læn-
gere tidshorisont i bevillingerne gør det muligt at rekruttere de bedste unge
danskemedarbejdere, danske postdocs i udlandet og udenlandske forskere på
højt niveau. Samlet set er erfaringen, at entusiasmen er høj i de fleste af disse
centre, forskningskvaliteten er i top medmange nyskabende gennembrud, og
medarbejdernes tillid til centerledelsen er meget stor. Ingen kan være i tvivl
om, at disse centre vil veje tungt på den positive side, hvisman skal se på den
samlede forskningspolitik. Det fjerner imidlertid ikke behovet for at se på,
hvad der sker på selve universiteterne, hvilket er emnet for oplægget.
Vi vil gerne afslutningsvis gøre det helt klart, hvad oplæggets samlede

pointe er, herunder hvad den ikke er.Vi har ikke sagt, at de nye ledere generelt
er dårlige eller skadelige for universiteterne. Nogle ledere har selvfølgelig
vist sig at være mindre gode, og sådan vil det altid være - men pointen hand-
ler om den kumulative effekt af ledelsesaktivitet på alle niveauer fra ministe-
riet til forskningslederne på de enkelte institutter. Den centrale påstand er, at
denne effekt er i færd med at skabe en organisationskultur, hvor fokus er flyt-
tet på en måde, som truer grundlaget for dansk forsknings traditionelt høje
placering. (Hvis nogle ledere føler, at vi giver en urimelig fremstilling af de-
res virksomhed, kan de måske forstå, hvad vi mener, hvis vi spørger, om de
selv synes, at det, de får sendt videre fra niveauet ovenover, altid er en
hjælp!).
Vi har forsøgt at placere os et sted, hvor vi på den ene side peger på, at

moderne universiteter har brug for en ledelse til at tage sig af de ting, som den
enkelte og græsrødderne ikke kan klare på egen hånd, og på den anden side
peger på, at universiteters formål forudsætter noget, som det er ledelsens pligt
ikke at erobre ejerskabet til.
Lederne skal varetage diskussionen med omverdenen, træde i karakter,

hvor der er problemer, tage nødvendige initiativer der, hvor de ikke kommer
af sig selv, og støtte op om medarbejdernes indsats på en måde, der skaber en
engagerende arbejdsplads. Det er helt afgørende opgaver, som også traditio-
nelt ledelsesfremmede universitetsforskere bør lære at anerkende og bakke
op om.Men det forudsætter, at ledelsesstrengen tæmmes, så den ikke går ind
over grænserne for et acceptabelt forskningsmæssigt frirum. Det er det, vi
mener med ledelsernes dobbelte loyalitetspligt, og det, som er det afgørende
ved den foreslåede ændring af universitetsloven.
Det er helt afgørende, at man i de kommende år får skabt en frugtbar
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samfundsmæssig konsensus om, præcis hvilken suverænitetsafgivelse for-
skerne både kan og bør leve (godt) med - men også om den fundamentale
suverænitet, det er i alles interesse, at grundforskerne beholder.

Opsamling - konkrete forslag til overvejelse:

Ændring af universitetsloven mht. instruktionsbeføjelse vedr. forskning:
Vi foreslår, at man afskaffer instruktionsbeføjelsen, for så vidt angår ho-
vedparten af medarbejdernes forskningstid, samt kravet om, at forsknin-
gen skal holdes inden for strategiske satsningsområder. De relevante hen-
syn sikres af et krav om, at forskerne leverer en tilfredsstillende forsk-
ningsindsats inden for det område, der fremgår enten af den oprindelige
stillingsbeskrivelse eller en revideret udgave godkendt af institutlederen
(jf den præcise formulering s. 28)

Slendrian-evalueringsplan: Der udtages, efter retningslinjer aftaltmellem
Danske Universiteter og Videnskabsministeriet, løbende institutter til kon-
kret undersøgelse af, om der ermedarbejdere, der ikke yder det, de er ansat
til, herunder medarbejdere, som misligholder deres forskningsforpligtelse,
som den er defineret i stillingsbeskrivelsen eller i nærmere aftaler.

Formidlings- og udviklingsarbejde som udvidet fortolkning af forsk-
ningspligt: Der aftales parterne imellem retningslinjer, for atmedarbejdere
og institutledere kan definere stillingsindholdet på en sådan måde, at pub-
likationer rettet imod det offentlige, herunder myndigheder og et bredere
publikum, inklusive forfattelse af lærebøger og it-systemer samt undervis-
ningsudvikling, dækker en større eller mindre andel af den arbejdsforplig-
telse, der hidtil har været omfattet af et rent forskningskrav. Det har tidli-
gere ikke været nødvendigt at skelne skarpt mellem forskning, lærebogs-
produktion og forskningspublikation/formidling rettet imod et dansk pub-
likum. Men for at en mere nøjeregnende evaluering af forskning med
henblik på international gennemslagskraft ikke skal overskære forbindel-
sen mellem universiteterne og det danske samfund, vil det være nødven-
digt at præcisere disse formåls selvstændige placering i medarbejderes ar-
bejdsforpligtelse over for universiteter og samfund.
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Præcisering af universitetslederes dobbelte loyalitetspligt: Det skal eks-
plicit fremgå enten af universitetsloven eller af universitetslederes stil-
lingsbeskrivelser, at de ikke blot har lov, men pligt til åbent at diskutere de
potentielt uhensigtsmæssige følger af pålæg ovenfra med medarbejderne.
Sådanne grænsefladeproblemstillinger opstår i mødet mellem faglige ini-
tiativer og aktiviteter, der nødvendigvis må opstå nedefra, og de rammer,
som nødvendigvis må pålægges oppefra. Kun ved at tale frit til begge sider
kan lederne på længere sigt opnå en sådan medarbejderopbakning, at de
kan løse de meget vanskelige ledelsesfunktioner med at sikre en hensigts-
mæssig fordeling og varetagelse af opgaverne over for samfundet, som er
ledelsernes centrale pligt.
Under dette punkt hører to andre konkrete anbefalinger, som skal næv-

nes særskilt:

Afskaffelse af ’totalstrategier’

Strategiske tiltag skal have karakter af fokuserede planer for ændringer
på bestemte områder – ikke af sovjetiske femårsplaner, der hver gang
formulerer sig om hele virksomheden (jf princippet ’if it ain’t broke,
don’t fix it’)

Omkostningsdeklarering af ledelsestiltag

Når ledelsen iværksætter en aktivitet, skal den ledsages af en omtrent-
lig vurdering af det antal arbejdstimer, der skønnes at medgå (fx til
mødeaktivitet, formulering af indberetninger, udformning af studieord-
ninger osv.). Hvis kun ledelsen er involveret, siges dette eksplicit: så er
det samtidig klart, at medarbejderinput skønnes unødvendigt. Hvis
skønnet over timeforbrug viser sig at være utilstrækkeligt, tager den
ansvarlige tovholder det op med ledelsen og melder resultatet ud til
medarbejderne.
Dette kan virke som en detalje, men i praksis kan denne detalje

være den konkrete måde, ledelsesinitierede aktiviteter flytter fokus og
ejerskab i hverdagen væk fra kerneaktiviterne.
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Eksplicit belønning af kritisk deltagelse i offentlig debat: Tendensen til af at
tie stille enten for en sikkerheds skyld eller direkte som følge af mundkurve,
når det drejer sig om viden af offentlig interesse, må brydes ved at ændre på
den uheldige incitamentsstruktur, der følger med hierarkiske systemer. Man
kunne forestille sig forholdsregler, der udgør en blanding af tillidsmandsbe-
skyttelse og formidlingspoint, som træder i kraft, når forskere offentligt udta-
ler sig om sager, som ledelser typisk foretrækker ikke kommer frem.

Bedømmelse af konsekvenser af påtænkte politiske tiltag fra rekvirentens
side fjernes fra universitetsregi. Det kan medminimalt besvær fx ske ved, at
de relevante medarbejdere frikøbes til konkrete opgaver og rapporterne der-
for bærer (fx) et ministeriums eller en interesseorganisations logo og ikke et
universitets.

Robuste og differentierede resultatmålingsmetoder: Der må arbejdes frem
mod et system, der kan opgøre den ydre succes på en gennemskuelig måde
uden at forpeste hverdagen indadtil. Den relevante simpelhed skal adskilles
fra regeringens uforståelige begejstring for at have så simple beregningsmo-
deller som muligt (som har betydet, at man har simplificeret taxameterbereg-
ninger så meget, at der langt fra tages hensyn til fagenes forskellige omkost-
ningsniveauer). Efter at computeren er opfundet, koster det ikke noget at
have en kompliceret beregning, bare inputtet er veldefineret. Et universitet er
en meget kompleks organisme, og det er i alles interesse, at man enten laver
en beregningsmodel, der afspejler alle de forhold, som er af betydning, for at
universiteterne lever op til samfundets krav, eller gør det klart på anden måde,
at universiteterne har pligt til at omfordelemidler under hensyn til deres sam-
lede opgaveportefølje og ikke kun under hensyn til de officielle måleparame-
tre.
Det centrale krav til systemet er, at det er ’robust’ i den forstand, at det

ikke giver store udsving af tilfældige årsager, og at det derfor heller ikke gi-
ver mulighed for store gevinster ved kassetænkning.At opstille et sådant sy-
stem vil muligvis være besværligt – men når man først har fundet et system
uden indlysende skævheder, kan man gennemføre småjusteringer hen ad ve-
jen uden hvert år at revidere hele pakken.
Ved siden af en sådan generel målemetode skal der naturligvis være andre

procedurer, der retter sig mod specifikke kvaliteter, herunder international
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gennemslagskraft. Det er her, ansøgninger til eksterne kilder har en naturlig
rolle; i modsætning til bureaukratiske målemetoder og femårsplaner er det
også noget, der er velkendt fra eliteuniversiteter. Sådanne ansøgninger skal
leve op til de procedurer, der er kendte og respekterede i forskerverdenen.
Balancen mellem de daglige bevillinger og bevillinger opnået gennem byrde-
fulde konkurrenceansøgninger skal imidlertid være sådan, at den procentdel
på ca. 20 af deres arbejdstid, som visse fremragende forskere allerede nu
bruger udelukkende på at ansøge, ikke stiger yderligere.
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Bilag 1:
Medlemmerne af Forskningspolitisk Udvalg

Professor, dr. phil. Peter Harder, Institut for engelsk, Germansk og Ro-
mansk, EngelskAfdeling,KU, (formand for FPU siden 1. februar 2008). Stu-
dieleder 1999-2002, medlem af Udvalget for Videnskabelig Uredelighed un-
der Udvalget for Kultur- og Samfundsvidenskabelig Forskning

Professor, dr.phil. Carl Bache, Institut for Sprog og Kommunikation, Syd-
dansk Universitet. Har varetaget en række administrative poster: Humani-
stisk prodekan og dekan, institutleder ved Institut for Sprog og Kommunika-
tion (som han tog initiativ til at oprette i 1991) og studieleder ved Center for
Engelsk. Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 2000-2004 og ef-
terfølgende medlem af det Frie Forskningsråds bestyrelse.

Professor, dr. scient.Mogens Flensted-Jensen, Institut for Grund videnskab,
Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Formand for Københavns Universitets
Forskeruddannelsesråd. Formand for Det Jordbrugs- og Veterinærvidenska-
belige Forskningsråd 1997-2003. I 2002-2003 den danske repræsentant i ar-
bejdet med etablering af det Europæiske Forskningsråd (ERC). Medlem af
Singapores Forskningsråd (ARC).

Professor, dr. med. Søren-PeterOlesen, Biomedicinsk Institut, KU. Leder af
’Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi’. Deltaget i op-
bygningen af flere bioteknologiske virksomheder som funktionschef, direk-
tør, bestyrelsesmedlem mm.

Forskningsrådsprofessor, dr. phil. Lene Koch, Institut for folkesundheds vi-
denskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU. Afdelingsleder sam-
me sted fra 2000-04 og atter fra 2007. Fra 1996-2000 medlem af Det Etiske
Råd, 2000 Danmarks Radios Rosenkjærpris. Har siden 1990erne ledet en
række tværfaglige forskningsprojekter om humane gen-og forplantningstek-
nologiers historie og indlejring i det danske samfund
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Professor, cand.scient. Kaj Sand-Jensen, Biologisk Institut, Københavns
Universitet. Forskningsleder for akvatiske organismers økofysiologi, KU og
to tværinstitutionelle forskningscentre. Medlem af Akademisk Råd, KU. I
redaktionen for Aktuel Naturvidenskab. Hovedredaktør af Naturen i Dan-
mark.
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Bilag 2:
Program for Forskningspolitisk Årsmøde, den 22. januar 2009

”Kvalitet og styring i fremtidens universiteter: Ejerskab, ledelseskultur
og de faktiske følger af universitetsloven”

PROGRAM:

15.00 - 15.05: Velkomst ved Kirsten Hastrup,
Selskabets præsident

15.05 - 15.15: Videnskabsminister Helge Sander

15.15 - 15.35: Spørgsmål til ministeren

15.35 - 16.05: Professor, cand.scient.pol. Jørgen Grønnegaard Christensen
”Universitetsloven: Hvad skal revideres?”

16.05 - 16.15: Spørgsmål og diskussion

16.15 – 16.30: Kaffepause

16.30 - 17.00: Direktør, dr.techn. Jens Rostrup-Nielsen
”Skal det nytte? ”

17.00 - 17.10:Spørgsmål og diskussion

17.10 - 17.40: Cand. theol., sognepræst Jesper Langballe,MF
” forskningfrihedens betydning for universitet og samfund”

17.40 - 17.50: Spørgsmål og diskussion

17.50 - 18.15:Afsluttende diskussion

18.15 - 18.30: Øl og vand i klasseværelset 1. sal.
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