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Rapport om virksomheten i Norsk statsvitenskapelig forening (NSF)
2010-2014.
Styrets sammensetning
Styret ble valgt av medlemmene i en avstemning via internett etter innstilling fra en
valgkomite i februar 2010. Styret har hatt følgende sammensetning:
Oddbjørn Knutsen, (leder)
Institutt for statsvitenskap,
Universitetet i Oslo
Halvard Buhaug
Centre for the Study of Civil War (CSCW),
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)
Anders Ravik Jupskås
Institutt for statsvitenskap,
Universitetet i Oslo
Kristin Hoff,
Hoffa Kristin Taraldsrud Hoff,
Hoff trådte ut av styret høsten 2013
Carlo Thomsen,
Fornyings- og administrasjonsdepartementet/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kristina Jullum Hagen
Axxept AS, senere Næringslivets Hovedorganisasjon
Hagen ble supplert til styret i slutten av 2011.
Alexandra Tufteland,
Helse- og omsorgsdepartementet
Tufteland ble supplert som styremedlem først for å erstatte Hagen under fødselspermisjon,
og senere har hun møtt i styret som fast styremedlem.
Styremedlemmer er supplert som følge av arbeidsbelastning i styret, for å styrke
personalressursene og holde aktiviteten i foreningen i gang. Styret er på mange måter et
arbeidende styre som har en rekke arbeidsoppgaver fordi det ikke er noen betydelige
sekretariatsfunksjoner knyttet til virksomheten

Aktiviteter
En hovedoppgave da styret ble valgt var å få i gang aktiviteter i foreningen igjen med tilbud til
foreningens medlemmer; først og fremst den store gruppen av «praktikere» som ikke jobber i
forsknings- og undervisningsstillinger i universitets-, høyskole- og instituttsektorene.
Det klart viktigste tiltaket i den forbindelse er det styret har kalt Statsviterkonferansen og som
er en etterfølger av det som tidligere ble kalt Etterutdanningskonferansen.
Det har vært arrangert tre slike konferanser (i 2012, 2013 og nå i 2014).
Konferansene er organisert med plenumssesjoner og parallellsesjoner, og vi har fått gode
tilbakemeldinger fra medlemmene som har deltatt på konferansen, på denne organiseringen.
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Noen deltakere har imidlertid gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å velge mellom
interessante parallellsesjoner.
Til tross for positive tilbakemeldinger på programmene til disse konferansene, har det vært
vanskelig å få et tilfredsstillende deltakerantall på konferansene (38-50).
Det har blitt gjort mye for å annonsere og markedsføre konferansene, men styret er ikke helt
fornøyd med antall deltakere gitt det store antall statsvitere som uteksamineres hvert år (ca.
200 samlet fra alle instituttene) og gitt at det finnes mer enn 4000 statsvitere som er
uteksaminert tidligere år (se nedenfor).
I løpet av 2013 innledet styret et samarbeid med Samfunnsviterne om Statsviterkonferansen.
Dette samarbeidet innebærer at NSF kan bruke Samfunnsviternes ressurser til teknisk
utarbeidelse av programmet for konferansen, og at konferansen blir annonsert gjennom
deres kanaler til alle medlemmene i deres organisasjon. Samfunnsviterne har på sin side et
medlem i arrangementskomiteen til Statsviterkonferansen og kan markedsføre konferansen
som et faglig tilbud til sine medlemmer.
Fjell og Fjord Konferanser AS har vært brukt som konferansearrangør i forbindelse med
Statsviterkonferansene.
NSF har også arrangert noen faglige møter på Litteraturhuset i løpet av perioden.
Økonomi
Foreningen har i perioden hatt svak økonomi med begrensede midler til disposisjon da styret
tiltrådte. Inntektskilden har i stor grad vært foreningsandelen av medlemskontingenten som
var 100 kr da det nåværende styret overtok, og som er økt til 120 kr i løpet av perioden.
Denne økningen har kommet som en påskjønnelse fra Universitetsforlaget fordi de har
oppfattet at det er aktivitet i foreningen, og den har gått på bekostning av andelen av
medlemskontingenten som går til Norsk statsvitenskapelig tidsskrift.
Statsviterkonferansene har også kunnet fungere som inntektskilde, men har på grunn av
svakere oppslutning enn forventet, bare gitt mindre bidrag.
Fra og med 2013 har foreningen fått tilskudd fra Nasjonal fagråd i statsvitenskap (heretter
Nasjonalt fagråd) for å dekke spesifiserte utgifter til aktivitet rettet mot forskning og utadrettet
virksomhet knyttet til universitets-, høyskole- og instituttsektorene. Utgiftene som dekkes er:







Reiser og opphold i forbindelse med deltakelse i foreningene som NSF er
medlemmer av (NOPSA og ECPSA (se nedenfor))
Medlemskontingent IPSA
Utgifter i forbindelse med ulike typer av aktiviteter rettet mot medlemmer og andre
statsvitere
Oversettelse til engelsk av den beste årlige artikkelen fra Norsk statsvitenskapelig
tidsskrift for publisering i World Political Science Review (WPSR).
Noe assistentarbeid
Vedlikehold av nettsiden/hjemmesiden til foreningen

Dette har representert en klar forbedring i foreningens økonomiske situasjon, og styret er
meget takknemlig for denne støtten.
Medlemmer og rekruttering av nye medlemmer
Pr dags dato er det 185 betalende medlemmer i foreningen og 25 tidligere studenter som på
nyåret i år fikk tilbud om ett års gratis medlemskap. I 2013 var det 195 betalende medlemmer
og 67 med studentmedlemskap, i 2012 var det 208 betalende medlemmer og i 2011 188
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betalende medlemmer. Universitetsforlaget har ikke informasjon om studentmedlemskap for
disse årene.
Foreningen samler hvert semester inn en oversikt over uteksaminerte masterstudenter ved
de ulike statsvitenskapelige instituttene som tilbyr mastergrader i statsvitenskap. Det er
etablert kontaktpersoner ved de ulike instituttene for dette formålet. Oversiktene danner
basis for utsendelse av tilbud (per epost) om et års gratis medlemskap i NSF. Styret håper
selvfølgelig at mange av de som aksepterer et slikt tilbud, i neste omgang vil bli betalende
medlemmer.
Oversikten over uteksaminerte kandidater blir også brukt av Norsk statsvitenskapelig tidsskift
(heretter NST) til oversikten over masteroppgaver som publiseres årlig i to nummer av
tidsskriftet.
Foreningen har til rekrutteringsøyemed fått utarbeidet en oversikt over alle uteksaminerte
statsvitere (magister- og mastergrad, hovedfag) i Norge (1950-2009). Denne listen
inneholder om lag 4500 navn, hvorav omlag 4350 er uteksaminert etter 1970. Det er
imidlertid ressurskrevende å finne fram til adressene til disse statsviterne for å sende ut
informasjon om foreningen og ønske om at de blir betalende medlemmer.
Virksomhet i forhold til andre organisasjoner
Norge har hatt lederskapet i den nordiske statsviterorganisasjonen (NOPSA), og Oddbjørn
Knutsen har ledet NOPSA fra august 2011 til august 2014. Det andre norske
styremedlemmet har vært Anders Ravik Jupskås. NOPSAs styre består av 9 medlemmer: To
medlemmer fra hvert av de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige, og et
medlem fra Island.
Viktige aktiviteter i NOPSA i perioden med norsk lederskap har vært utarbeidelse av det
faglige programmet til den nordiske statsviterkonferansen som finner sted i Gøteborg i
august i år,1 samt å koordinere stemmegivningen til de nordiske representantene slik at det
blir valgt nordiske medlemmer til styrene i den europeiske (ECPR) og den internasjonale
(IPSA) statsviterorganisasjonen. Et annet viktig punkt er at NOPSA har en styringsfunksjon
når det gjelder det nordiske statsvitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Political Studies
(SPS) som er NOPSAs eget tidsskrift.
Det praktiseres et rotasjonsprinsipp i alle deler av det nordiske statsvitenskapelige
samarbeidet. Fra august i år skal lederskapet i NOPSA være svensk. Norden har to
representanter i ECPRs utøvende organ. De er nå fra Island og Sverige.
Norden har en representant i IPSAs utøvende organ som har vært fra Finland de siste fire
årene. Hennes periode går ut i år, og NOPSAs styre mobiliserer for å få valgt Jørgen Elklit
som ny representant fra Norden under valgmøte som finner sted i forbindelse med IPSAs
konferanse i Montreal i Canada i juli i år.
NSF vil være representert med to representanter (og evt. vararepresentanter) på valgmøtene
i Montreal. De vil bli instruert om å stemme på Elklit. Representantene er deltakere på IPSAs
faglige kongress og ingen utgifter til reise og opphold betales av NSF.
Rotasjonsprinsippet praktiseres også vedrørende redaktører i SPS, og norske redaktører
forankret ved Institutt for statsvitenskap i Oslo overtar nå i sommer som redaktører. At Oslo
ble valgt, ble avgjort etter at Nasjonalt fagråd ble spurt om lokaliseringsspørsmålet.
Foreningen er også medlem av en sammenslutning av nasjonale statsviterorganisasjoner
som heter European Confederation of Political Science Associations (ECPSA). Denne
organisasjonen er under etablering og har ikke noen fast organisasjon, men det søkes om
penger fra EU for å kunne etablere den med sekretariatsfunksjoner.
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Disse konferansene arrangeres hvert tredje år.
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Det er etablert en årlig nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap som er en tradisjonell
fagkonferanse for de som arbeider i forsknings- og undervisningsstillinger i universitets-,
høyskole- og instituttsektorene. Det har vært noen problemer med organiseringen av disse
konferansene og lite «organisatorisk læring». Styret har foreslått for Nasjonalt fagråd at NSF
kan overta ansvaret for disse konferansene, men Nasjonalt fagråd har villet beholde ansvaret
for disse konferansene.
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (NST)
Styret velger redaktørene til tidsskriftet. Redaksjonssekretæren avlønnes av
Universitetsforlaget.
Redaktører for perioden 2011-13 var Jarle Trondal og Morten Øgård, Institutt for
statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder. Redaksjonssekretær var Laila
Nordstrand Berg fra samme institusjon.
Styret ved leder kontaktet instituttene i Bergen (Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap (ADMORG) og Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL)) for å
overta redaktøransvaret etter at Universitetet i Agder hadde avsluttet sin periode.
Etter forslag fra instituttene har styret godkjent Ragnhild Muriaas (SAMPOL) og Kjetil
Børhaug (ADMORG) som redaktører for NST for perioden 2014-16. Åsta Dyrnes Nordø er
redaksjonssekretær.
Redaktørene rapporterer om at det ikke er så stor tilgang på manuskripter som ønskelig, noe
som er en utfordring.
Styret og arrangementskomiteen for Statsviterkonferansen har innledet et samarbeid med
redaktørene i NST om at foredragsholderne fra Statsviterkonferansen spørres om de vil bidra
med artikler eller kommentarartikler til et spesialnummer av tidsskriftet. Dette ble i noen grad
praktisert i forbindelse med konferansen i 2012 og vil i større grad bli praktisert i forbindelse
med årets konferanse. Hvis alle som har sagt ja til å bidra i år, faktisk leverer skriftlige bidrag
innen den fristen som er satt, og redaktørene (dels etter fagfellevurdering) aksepterer alle
bidragene, vil det fra årets konferanse bli stoff til mer enn et spesialnummer.
Hjemmeside på internett
Det har blitt utarbeidet en ny hjemmeside for foreningen – www.statsviterforeningen.no –
etter at hjemmesiden som det forrige styret hadde ansvaret for, syntes å ha gått tapt. Dette
arbeidet er gjort av Anders Ravik Jupskås som også har hatt ansvaret for driften av
hjemmesiden i perioden.
På nettsiden har følgende informasjon blitt regelmessig publisert:
-

-

Informasjon om gjennomførte og kommende Statsviterkonferanser
Informasjon om andre relevante konferanser som styret blir gjort oppmerksom på
Lenker til Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og Scandinavian Political Studies
Oversikt over tidligere artikler i og redaktører av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Lenker til statsvitenskapelige læresteder i Norge; statsvitenskapelige
studentforeninger; andre relevante forskningsmiljøer; samt internasjonale og nordiske
statsviterforeninger
Lenker til oppdaterte sider med informasjon om nye forskningspublikasjoner

På vegne av styret
Oddbjørn Knutsen
Leder i NSF

