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Rapport om virksomheten i Norsk statsvitenskapelig forening (NSF)
2014-2017.
Aktiviteter
Styret har sett det som viktige oppgaver å arrangere den årlige statsviterkonferansen og å
delta i de internasjonale organisasjonene som foreningen er medlemmer av.
I 2016 og nå i 2017 har konferansene samlet 80-90 deltakere. Konferansen har funnet sted i
lokaler i Biblioteksbygningen (første og tredje etasje), og lunsj har blitt servert på Fredrikke.
Festmiddag og profesjonell konferansearrangør er kuttet ut, og styret i foreningen, samt en
betalt assistent, står for arrangementet. Dette er gjort for å få konferanseavgiften ned og
antall deltakere opp.
I 2015 ble det ikke arrangert statsviterkonferanse som følge av for få påmeldte deltakere.
Konferansene er organisert med plenumssesjoner og parallellsesjoner, og vi har fått gode
tilbakemeldinger fra medlemmene som har deltatt på konferansen, på denne organiseringen.
Noen deltakere har imidlertid gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å velge mellom
interessante parallellsesjoner.
Det har dessuten blitt arrangert temamøter om kommunereformen og offentlig-privat
samarbeid (OPS).
Virksomhet i forhold til andre organisasjoner
NSF er medlem av den nordiske statsviterorganisasjonen (NOPSA), den internasjonale
statsviterorganisasjonen (IPSA) og den europeiske organisasjonen av statsviterorganisasjoner (ECPSA).
NSF har de siste årene vært representert i styret til den nordiske statsviterorganisasjonen
(NOPSA) ved Anders Ravik Jupskås og Rune Karlsen.
NOPSAs styre består nå av 10 medlemmer: To medlemmer fra hvert av de nordiske
statsvitenskapelige foreningene. Island hadde tidligere en representant, men har i løpet av
perioden fått to representanter.
Viktige aktiviteter i NOPSA har vært utarbeidelse av det faglige programmet til den nordiske
statsviterkonferansen som fant sted i Odense 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.
Det praktiseres et rotasjonsprinsipp i alle deler av det nordiske statsvitenskapelige
samarbeidet. I perioden 2014-17 har lederen i NOPSA vært svensk, men fra og med
sommeren 2017 er lederen fra Danmark.
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.
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Disse konferansene arrangeres hvert tredje år.
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Nye redaktører for Scandinavian Political Studies er fra og med sommeren 2017 fra Finland
(Universitetet i Tempere). De overtar etter Åse Gornizka og Carl-Henrik Knutsen, begge fra
Institutt for statsvitenskap, UiO, som har vært redaktører i perioden 2014-2017.
Den norske foreningen var representert med to personer på IPSAs rådsmøte i Poznan i
forbindelse med verdenskongressen i statsvitenskap som fant sted der sommeren 2016. De
nordiske landene har forsøkt å sikre at det er et medlem fra de nordiske landene i IPSAs
styre. På rådsmøtet sommeren 2016 mobiliserte de nordiske representantene for å få
gjenvalgt Jørgen Elklit (Danmark) som nytt nordisk styremedlem. Elklit ble gjenvalgt.
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 hatt noen fast organisasjon med sekretariat.
Oddbjørn Knutsen har sittet i styret til ECPSA i to perioder (2010-16). Anders Lidström fra
Universitetet i Umeå som leder den svenske foreningen, var nordisk styrekandidat på
årsmøtet i november 2016. Han ble valgt. NSF er fortsatt medlem av foreningen og har en
representant på årsmøtene i organisasjonen.
ECPSA har som nevnt hatt små økonomiske ressurser, men har fått økonomiske midler fra
et tysk fond. Det har gjort det mulig å etablere en viss sekretariatfunksjon og organisasjonen
arbeider med å sette i gang to prosjekter, nemlig «Political science graduates transition to
professional career» og «Mobility of political science students and faculty in Europe».
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (NST)
Styret velger redaktørene til tidsskriftet. Redaksjonssekretæren avlønnes av Universitetsforlaget.
Det praktiseres en rotasjonsordning mellom de statsvitenskapelige instituttene vedrørende
redaktøransvaret.
I perioden 2014-16 var det de to statsvitenskapelige instituttene i Bergen som delte på
redaktøransvaret: Kjetil Børhaug fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
(ADMORG) og Ragnhild Muriaas fra Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL) var
redaktører i denne perioden. Fra januar 2017 (til slutten av 2019) har Marcus Buck og
Synnøve Jenssen fra Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø
redaktøransvaret med stipendiat Beate Steinweg som redaksjonssekretær.
Tidsskriftet har gått over til Open Access fra og med 2017. Styret i foreningen har lagt ned et
betydelig arbeid for å utrede ulike alternativer for overgang til Open Access. I prinsippet
innebærer Open Access at papirutgaven av tidsskriftet forsvinner. Et alternativ var å la det
være opp til medlemmene å avgjøre om noen av dem ville motta papirutgaven mot å betale
en høyere medlemsavgift. Dette alternativet var vanskelig å gjennomføre fordi det ville
medført større utgifter per trykte eksemplar enn det som er tilfelle når alle mottar tidsskriftet i
papir.
Foreningen har inngått en kundeserviceavtale med Universitetsforlaget der forlaget har
ansvaret med å ajourføre medlemslistene og med å kreve inn de årlige medlemsavgiftene.
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Økonomi
Fra og med 2013 har foreningen fått tilskudd fra Nasjonal fagråd i statsvitenskap for å dekke
spesifiserte utgifter til aktivitet rettet mot forskning og utadrettet virksomhet knyttet til
universitets-, høyskole- og instituttsektorene. Utgiftene som har inngått i søknaden har vært:





Reiser og opphold i forbindelse med deltakelse i de internasjonale foreningene som
NSF er medlemmer av (NOPSA og ECPSA).
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.



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. Inntektene fra netto foreningsandel av medlemskontingenten synes å gå ned etter overgangen til Open Access.
NSF bør vurdere å ha regulær sekretærhjelp (for eksempel 2-3 timer per uke) for å assistere
styret i framtiden.

Medlemmer og rekruttering av nye medlemmer
I september 2017 var det det 153 betalende medlemmer i foreningen. Det er en nedgang fra
195 i 2013 og 175 i 2016. Det er mulig at deler av denne nedgangen kan henge sammen
med overgangen til Open Access.
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
Oversikten over uteksaminerte kandidater ble tidligere trykket i Norsk statsvitenskapelig
tidsskrift i to av de årlige numrene. Etter overgangen til Open Access publiseres disse
oversiktene på foreningens nettsider.
For styret i foreningen
Oddbjørn Knutsen.

