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Hvorfor interessere seg for 
fremtiden?



Hva vil jeg snakke om? 
• Kortsiktighetens tragedie – mange faresymptomer





Faresymptomer
Kommuner og helse:

Pengestrøm uten 
ansvarliggjøring

Statlige virksomheter:
Modernisering  

i revers?



Konkurransen i 
studentmarkedet



72 nye studietilbud etter 
kvalitetsreformen



Faresymptomer

Forsknings
mål i det blå

Regionreform
uten forankring

Patenteringskrise
i næringslivet 

Ulykkelig spill om 
skattereformen: 

Flukt av privat eier
kapital 
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Kunnskapsløft:
Motstridende 

signaler

Styringsmodell for 
U & H: Hvem har 

ansvaret?



Patenteringskrise i norsk næringsliv
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Hva vil jeg snakke om? 
• Kortsiktighetens tyranni – truslene på samfunnsnivå
• Utfordringer innen akademia



Et samfunn uten realister?



Studievalg og langsiktighet?
Sterkest økning i antall søkere 

• Journalistutdanning 31.2%

• Teologiutdanning 29.5%

• Musikkutdanning 16.3%

• Juridisk utdanning 14.4%

• Audiografutdanning 14.3%

• Historisk filosofisk utd 13.4%

• Fiskerikandidatutdanning 12.5%

• Bioingeniørutdanning 11.5%

• 3-årig kandidatstudium 9.4%

• Vernepleierutdanning 8.8%

• Faglærerutdanning 7.1%

•

Størst fall i antall søkere

• Veterinærutdanning -6.5%

• Sykepleierutdanning -6.7%

• Siviløkonomutdanning -7.1%

• Realfagsutdanning -10.5%

• Allmenlærerutdanning -11.6%

• Årsenhet, lærerutdanning -11.7%

• Landbruksutdanning -15.2%

• Ergoterapiutdanning -20.2%

• Radiografutdanning -25.0%

• Farmasiutdanning -26.4%





Nøkkelfaktorer bak MIT-modellen:
• Gi plass til studentenes eget initiativ
• Opprett felles kompetansesenter
• Fokus på evne til patentering og beskyttelse
• Hold kontakt med alumnis
• Flere praktikere i ledelse og organisasjon
• Partnerskap med eksterne brukermiljøer



Kortsiktighetens tragedie –
eksempel akademia 

• Gratisprinsippet – en ”blessing in disguise”?
• NOKUT og kvalitetssikring – formaltesting eller 

realtesting?
• Kan måletyranniet kvele nytenkning?
• Eventuelt:  Behov for nye måleindikatorer?
• Innovasjon i akademia – store behov



International University Bremen 



International University
Bremen

• Etablert 1999
• Undergraduate: 601/Graduate / professional: 321

(representing more than 85 nations) 
• Student – faculty ratio: 10 : 1 
• All undergraduates live on campus: Alfried Krupp College, 

Mercator College, College III (total of 630 rooms) 
• 16 undergraduate programs , 14 graduate programs,

multiple doctoral programs 
• Student exchange programs with Rice University and 

Washington State University; participate in European exchange 
program »ERASMUS«

• Undergraduate students: 15,000 euros / year 
Graduate students: 20,000 euros / year 



Community Service



Spørsmål til ettertanke 

• Har vi gitt våre utdanningsinstitusjoner langsiktige 
rammebetingelser til å konkurrere med nye tilbud 
som UIB?

• Er det mulig å tenke seg et internasjonalt 
eliteuniversitet i Oslo?



Hva vil jeg snakke om? 
• Kortsiktighetens tyranni – truslene på samfunnsnivå
• Utfordringer innen akademia
• Utfordringer for ledere – eller ”toppledernes 

samfunnsansvar”



Effektiv
 læ

ring

Hvordan skjer organisasjonsmessig læring?

organisasjon

visjon

Det nivå organisasjonen er i 
stand til å operere på

Det nivå organisasjonen 
ønsker å operer på



Strategiutvikling er en  
kontinuerlig prosess

”Rådet”

Stille spørsmål

Søke eksterne impulser

Ledelsens 
beslutninger

Analysere og endevende
Dialog 

og debatt



Suksess er 1% oppfinnsomhet, og 99% 
utholdenhet



Menneskene først 

Oppbygging
Gjen

no
mbr

ud
d!

Disiplinerte  
mennesker

Disiplinerte  
tanker

Disiplinerte  
handlinger

Kilde: Collins ”From Good- to-Great”



• hierarkisk
• lineær
• statisk
• mål/budsjett styrt

Tradisjonelt planarbeid:

Mål

Budsjett

Handlingsplaner

Strategisk dialog:

Visjon

Navigasjon

Forretningsutvikling

Endringsledelse

Kompetanseutvikling

Dialog

• organisk
• ikke lineær
• dynamisk
• dialog basert

Brukere

Læring og strategiutvikling foregår i 
nettverk



Forventningsgapet kan gi 
baksmell i 2009

Forventningsgapet kan gi 
baksmell i 2009

Tid

Behov Forventninger om at 
behov tilfredsstilles

Faktisk tilfreds-
stillelse av behov

Uakseptabelt gap 
mellom forventninger 
og oppfylte behov



Varsko for offentlig sektor



Reaksjon: exit, voice eller 
loyalty

Exit Loyalty

Voice



Hvordan ser vi på oss selv?



Hva kan vi lære av Handelsbanken?



Mandag Morgen – et unikt redskap

• Ukebrev: 
Aktuelle analyser 
hver mandag morgen

• Arena:
Ledernettverk, 
tenketank, seminarer

• Analysebank:
Dynamisk elektronisk 
kunnskapsbase



Takk for oppmerksomheten!

” The real voyage of 
discovery consists 
not in seeking new 
landscapes, but in 
having new eyes”

Marcel Proust


