
Vi gjengir her hoveddelen av instituttsjef Sigmund Vangsnes tale ved insti

tuttets 20 års jubileum, 20. april 1989. Den gir et godt innblikk i årene som 

utredningsavdeling forut for etableringen av et eget instituttet. 

Sigmund Vangsnes*: 

I. Hvordan det hele startet

Hva er det så vi feirer? Hva var det som skjedde for 20 år siden? Kanskje 

ikke all verden. En utredningsavdeling i NAVFs administrasjon ble omorga

nisert og omdøpt til institutt. 

En virksomhet som hadde pågått i lengre tid fikk et nytt navn, bedre 

arbeidsvilkår og større selvstendighet. Fødsler kan forløpe så forskjellig. 

Sammenliknet med INASs tilblivelse, foregikk det hele stillferdig og udra

matisk. - Ingen Stortingskomite eller akademisk pressgruppe våket over den 

lille - knapt var alle himlenes
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stjerner tent. Men det som skjedde var viktig 

nok. Grunnlaget ble lagt for en slitesterk og slagkraftig organisasjon med to 

fagavdelinger og en fellestjeneste - en organisasjonsform som i prinsippet 

er den samme i dag. Det vi feirer i dag er mer en konfirmasjon og navnedag 

enn en fødselsdag. La oss kalle det en stiftelsesdag. 

For å sette det på spissen: NAVF vedkjente seg i 1969 og lyste i kull 

og kjønn en 15 år gammel lausunge det hadde pådratt seg allerede i 1954. 

Hvem som var far til denne framtoningen skal jeg komme tilbake til. 

For det var i 1954 utredningseventyret egentlig begynte. Det var i 

hvertfall da konsulent N ordbye og undertegnede begynte med to tomme 

hoder i et lite verksted nede i Løkkeveien 7 - et steinkast fra den amerikan

ske ambassade. Der smidde vi våre første prognoser. 

For å få et rimelig helhetsbilde av instituttet er det nødvendig også å 

ta med denne dunkle fortid. Mye av premissene for instituttets virksomhet 

ble lagtfør 1969. 
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• Sigmund Vangsnes, født 1926, cand. oecon. Sekr./konsulent i NAVFs admi
nistrasjon fra 1954. Avd. sjef NAVFs utredningsavdeling 1960-68. Instituttsjef
NAVFs utredningsinstitutt 1969-91.

I 
Bakgrunnen for etableringen 
Bakgrunnen for å etablere virksomheten i midten av 1950-årene var frykt 

for mangel på akademisk arbeidskraft. Den verste gjenreisingen etter krigen 

var fullført - men landet var fortsatt inne i en økonomisk vekstperiode -

velferdsstaten var fortsatt under oppbygging. Utviklingsoptimisme rådde 

grunnen - mangel på akademisk arbeidskraft måtte ikke få hindre utviklin

gen. 

Dette syn var ikke allment utbredt og sto i sterk kontrast til den oppfat

ningen som hadde preget 30 årene og de første etterkrigsår: Frykt for over

produksjon og ledighet blant akademikere. Denne oppfatningen hadde rot 

i mellomkrigstidens virkelighet - da det forekom perioder med betydelig 

ledighet - også blant akademikere. Vitser som "Jurist med varesykkel får 

plass" og betegnelsen "Den norske amerikalinje" om bygningslinjen på 

NTH var ikke grepet helt ut av lufta. Det oppsto ønske om en viss regulering 

av markedet. Man var på den tid i ferd med å regulere produksjonen av 

jordbruksvarer av sild og torsk - så hvorfor ikke akademikere. 

Like før krigen - i 1939 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede 

tilgangen og behovet for akademisk arbeidskraft med daværende rektor ved 

NTH, Fredrik Vogt som formann og byråsjef Julie Backer i SSB som sekre

tær. Arbeidet ble avbrutt av krigen - men på sett og vis videreført etter 

krigen av den såkalte Robberstad-komite som avga sin innstilling i 1948. 

Den stilte seg tvilende til myten om overproduksjon - og frarådet den massi

ve lukning av akademiske studier som hadde vært på tale. Problemstillingen 

ble etter hvert snudd opp ned. 

Frykt for mangel på akademisk arbeidskraft var i hvertfall bakgrunnen 

for det utredningsarbeidet som ble satt i gang i forskningsrådenes regi 1954 

- og som ga støtet til opprettelsen av NAVFs utredningsavdeling. Arbeidet

den gang ble i stor grad utført av undertegnede i samarbeid med kollega

Toralf Hernes fra NTNF og samordnet av Kjell Eide, Forskningsrådenes

Fellesutvalg, assistert av daværende stud. oecon. Per Kleppe. De prognoser

som ble laget i midten av 1950 åra spådde en langvarig knapphet på de

fleste grupper akademisk arbeidskraft - noe som stort sett ble bekreftet av

den faktiske utviklingen de påfølgende 10-15 år.

Det som er av interesse her er at behovet for en overvåking av det 

akademiske arbeidsmarkedet var den utløsende årsak og første vekstimpuls 

for utredningsvirksomheten i NAVF. To personer spilte en avgjørende rolle 

for at virksomheten kom i gang - og bør kunne utropes til å være instituttets 

fedre. Det er skjellig grunn til å anlegge farskapssak mot vitenskapelig 
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Vitenskapelig rådgiver Kjell Eide og ekspedisjonssjef Olaf Devik i Kirke- og Under
visningsdepartementet er sterke kandidater som instituttets "fedre". (Foto: NTB) 

rådgiver Kjell Eide. Den andre sterkt medansvarlige var ekspedisjonssjef 
Olaf Devik i KUD. Disse var særlig aktive for å få virksomheten i gang -
utarbeidet retningslinjer og kravspesifikasjoner. 

Devik hadde en omfattende og allsidig vitenskapelig og offentlig karri
ere bak seg, bl.a. som medarbeider av Vilhelm Bjerknes og som lærebokfor
fatter. Han var en myndig person med stor utstråling - en kulturfyrste. Kjell 
Eide var kontorsjef i Forskningsrådenes fellesutvalg, et samordningsorgan 
for forskningsrådene og et stabsorgan for departementet. En mer dekkende 
yrkestittel ville være privatpraktiserende statsråd. Få var de reformer og 
utredningsoppdrag innen forskning og utdanning som ikke var klekket ut 
eller bearbeidet i Kjell Eides hode - jeg kan nevne i fleng - Kleppe-komiteen 
( om dimensjonering av høyere utdanning), Ottosen-komiteen, Steen-komite
en, Hovedkomiteen for norsk forskning, diverse Waaler-komiteer- bl.a. om 
samordnet studentopptak etc. - videre arbeidsforskningsinstituttene, INAS 
- og altså Utredningsinstituttet. Kjell Eide nøt på den tiden enestående tillit 
hos statsråd Bergersen og senere Sivertsen. 

En annen person må også framheves - Per Kleppe. På mange måter 
fungerte Eide og Kleppe som siamesiske tvillinger- hvem som skal tillegges 
mest av æren eller kritikken for de nevnte utredninger og tiltak står ikke 
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klart for meg. Når det gjelder opprettelsen av instituttet bør Kleppe antakelig 
berømmes for beste birolle. Hva med NAVF? Det spilte først og fremst 
rollen som kuvøse eller oppdrettsanlegg. 

Kontakten med Kjell Eide og Forskningsrådenes Fellesutvalg ble etter 
hvert mindre. Fellesutvalget ble satt ut av spill som forskningsprioriterende 
organ - og til slutt nedlagt. Eide ble ekspedisjonssjef, sjef for nyopprettet 
planavdeling i KUD. For oss ble han den bortkomne faderen. Mannen som 
i sin tid initierte den hittil mest omfattende prognosevirksomhet om akade
misk arbeidskraft har; siden tatt skarp avstand fra slike framtidsvurderinger 
- og blir sjelden trett av å advare mot kolonisering av framtiden. 

Studenteksplosjon og universitetsbygging 
At utredningsvirksomheten i NAVF ble mer enn en døgnflue - et tidsbegren
set program - har sammenheng med to sterke vekstimpulser - studenteksplo
sjonen og den påfølgende universitetsutbyggingen i 1960-årene og departe
mentsmidlenes tilkomst i 1970-årene. 

Utredningsavdelingen leverte underlagsmateriale til de mange univer
sitetskomiteer som ble oppnevnt og kartla multiplikatoreffekten av store 
ungdomskull, den økte artianerfrekvensen og stigende studietilbøylighet. 

I 1969 - instituttets stiftelsessår - fikk departementene første gang 
midler til forsknin~, utredning m.v. innen egne forvaltingsområder. Dette 
avlastet NAVF for sitt økonomiske eneansvar for instituttets samfunns
rettede virksomhet. Departementsmidlene ble kjernen til en ekstern finansie
ring som vokst fra år til år. Oppdragsmidlene ble hovedkilden til instituttets 
videre vekst- i dag utgjør de mellom 35 og 40 prosent av omsetningen. Vår 
viktigste, og lenge eneste, eksterne oppdragsgiver var det gamle Kirke- og 
undervisningsdepartementet. Her er det på sin plass å nevne det gode sam
arbeidet med Dag Omholt i KUD. Han har vært en krevende motpart og 
nyttig rådgiver for instituttet i mange år. Etter hvert har andre departementer 
og etater kommet til som oppdragsgivere - ikke minst de andre forsknings
rådene, men også private organisasjoner. 

Vår kontakt med eksterne brukere har vært stimulerende, vi har følel
sen av å ha greid markedstesten. Brukerinstitusjonene er ofte faglig høyt 
kompetente miljøer som tilfører instituttet innsikt, ikke minst bransjeinnsikt. 
Til tross for et skiftende og noe fluktuerende finansieringsgrunnlag, har 
instituttet i hovedsak greid å holde sin virksomhet samlet omkring de ved
tektsmessige forpliktelser - studier av høyere utdanning og forskning. 
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Uten å glemme andre vil jeg nevne en person i NAVF som betydde 
mye for instituttet. Avdøde direktør Adolf Sandbo. Hans liberale og romsli
ge holdning var av stor betydning for instituttets utvikling. Vi ble aldri så 
hardt policy-styrt som NTNFs utredningsorganer - instituttet fikk puste. 

Framstillingen hittil kan gi inntrykk av markedet for akademisk ar
beidskraft var det eneste utredningsavdelingen/instituttet stelte med de første 
årene. Selv om denne virksomheten dominerte bildet, ble også en rekke 
andre problemer satt på dagsordenen tidlig, delvis av instituttets medar
beidere og i stigende grad av NAVF som ønsket å bruke instituttet mer til 
spesifikke forskningspolitiske formål. Hans Vogt, professor og styrefor
mann i NAVF, reiste tidlig spørsmålet om kartlegging av forskerrekrutte
ringen: "Hvor ble det av stipendiatene?", ville han vite. 

Den første forskningsstatistikken kom i 1963 - fra 1967 årlig. Den ga 
oversikt over tilgang på og bruk av ressurser i norsk forskning og ble til i 
samarbeid med de andre forskningsrådene og etter påtrykk særlig av NTNF. 

Spørsmålet om den sosiale og geografiske rekruttering til høyere 
utdanning og forskning kom tidlig på dagsorden. Dette programmet hadde 
jeg personlig stor interesse ay etter som jeg på mitt eget gymnas mente å ha 
oppdaget en stor overrepresentasjon fra øvre middelklasse - "alle desse Bull
ane og Brockane" som en innsender i en studentavis uttrykte seg. Resultatet 
av undersøkelsen bekreftet mine fordommer. For barn av overordnete 
funksjonærer og akademiker var det i 1960-årene 10 ganger så sannsynlig 
å bli student som for barn av arbeidere og formenn. 

De mer omfattende studier av forskningsorganisasjon og forskningspo
litikk kom først skikkelig i gang i 1965 da Hans Skoie begynte hos oss - en 
vekstimpuls i seg selv. 

Alle de 4 elementer som siden har vært grunnstammen i instituttets 
virksomhet var faktisk på plass i stiftelsesåret 1969: En årlig FoU-statistikk, 
forskningspolitiske studier, overvåking av det akademiske arbeidsmarked, 
utdannings- og profesjonssosiologiske studier. Jeg har ikke dermed sagt at 
vår virksomhet da eller senere har vært heldekkende på disse områder - vi 
har aldri hatt noen ambisjon eller illusjon om å være eneleverandør av 
underlagsmateriale for beslutninger om forskning og høyere utdanning. Men 
vi mener å ha bidratt til å bedre kunnskapsgrunnlaget for en norsk forsk
nings- og utdanningspolitikk. 
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