
36      DVT 04 2012

DEBAT - KOMMENTAR

Professor Jens Laurits Larsen, Nødebo, 
3480 Fredensborg, skriver: 

I 1989 oplevede Europa en euforisk glæde 
over Berlinmurens fald, og en smittende 
optimisme bredte sig på mange niveauer. 
Næsten samtidigt iværksatte centrale 
myndigheder en strategi, der ændrede 
danske universiteter fra at være ledet af 
demokratisk valgte organer til en topsty-
ring med énstrenget ledelse, hvor man 
efterhånden nærmer sig niveauet i det 
gamle DDR. Mens de forskellige fagområ-
der var repræsenterede i konsistorium og 
således havde medindflydelse på alle 
beslutninger, har vi nu fået bestyrelser 
med stor magt, men ringe faglig viden. 
Universiteternes byggestene er fagområ-
derne, og hvert fagområde har sin mis-
sion, vision og værdigrundlag. Der er 
knyttet en historie hertil, og på Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole 
(KVL) kan man se buster af koryfæerne 
rundt om på campus. Den respekt for-
skere har for dem, der har skabt baggrun-
den for deres aktiviteter, har ingen betyd-
ning for ledelsen. Den franske filosof 
Michel Foucault mener, at ordene skaber 
verden, og det ser i sandhed ud til at 
gælde i ledelsernes nysprog. De veteri-
nære institutioner har i denne periode 
været udsat for navneskift i en grad, der 
fint svarer til Kjeld og Dirchs hattesketch. 
Vi kom af med en mur, men siden har 
ledelser opbygget en imaginær mur, hvor 
magtfuldkommenhed og arrogance er 
fremtrædende. Administrationen var, da 
jeg kom til KVL, en hjælpefunktion, der 
støttede de faglige organer. Den er nu 
blevet til en altdominerende ledelse, der 
bl.a. vegeterer på engagerede forskeres 
evner til at generere ressourcer. Ledelsen 
har gradvis formået at fjerne den faglige 
stolthed, den fælles bevidsthed og solida-
ritet og samtidig introduceret en usikker-
hed og frygt. For at tækkes ledelsen, er 
der introduceret tavshed (i modsætning til 
ytringsfrihed), og flertallet hypper sine 
egne kartofler.

Jeg mener, at universiteterne – i al fald 
KVL – er blevet ofre for en fordummende 

Kampen mod vejrmøller. 

  hvem tager vare på helheden?
kostbar ledelseskultur, hvor ledelsen har 
tilranet sig magten på faglighedens 
bekostning. Den kører en kontinuerlig 
omstrukturering og strategiomlægnings-
kultur til stor frustration for forskere og 
andre ansatte, fordi den permanent med-
fører besparelser og fyringer. Disse tiltag 
malker universiteterne for de ressourcer, 
der rettelig burde være brugt til styrkelse 
af fagligheden. Aarhus Universitet skal 
bruge 1,25 mia. til omstrukturering, og 
KU har netop oplyst at skulle bruge 100 
mio., mens DTU planlægger byggeri til ca. 
1 mia. Ved ansøgning i Forskningsråd 
kræves 44 % i overhead i EU 113 %, des-
uden er der noget, der hedder koncernbi-
drag på 180 %. Hertil kommer mere eller 
mindre heldige satsninger på IT- systemer. 
Dette cirkus er ikke opfundet af forskere, 
men af administratorer, der har fået vær-
disat bygninger, der i forvejen var betalte 
samt en række andre managementtiltag. I 
fordums tid lavede forskerne selv regn-
skaber, men nu skal der ansættes ca. 1 
administrator for hver forsker. Tænk hvor 
meget forskning, der kunne laves for alle 
de penge. Jeg synes, den danske befolk-
ning skal oplyses om, at når forskningsrå-
dene eller EU giver store beløb til forsk-
ning, så havner næsten halvdelen i 
administrationen. Måske kunne man over-
veje at fristille forskerne, så de kunne lade 
deres midler forvalte i et pengeinstitut.

Når regeringerne oplyser, at der er til-
ført store beløb til universiteterne, ser det 
ud til at være rigtigt. Pengene formøbles 
tilsyneladende i en uhensigtsmæssig dyr 
administration, der spilder penge på 
alskens kontrol og utallige møder (Gorm 
Harste: kronik i Politiken 27/4 2011). Der 
er altid ressourcer til administrative tiltag, 
mens de der leverer universiteternes ker-
neprodukt, kandidaterne, udsættes for 
idelige nedskæringer og stresses mere og 
mere.

Hvad er så konsekvenserne? Tidligere 
skulle man undervise til højeste videnska-
belige niveau, hvilket indebærer en forsk-
ningsbaseret undervisning. Det sidste har 
endda været på tale i forbindelse med fol-
keskolen og gymnasiet. Undervisningen er 

fastlåst mht. tid, selv om stofmængden er 
øget betydeligt. Det kompenserer de stu-
derende selv ved at bruge den fornødne 
tid. Det skal nok nævnes, at politikernes 
ønsker om hurtigere gennemførelse nok 
er utopi inden for flere fagområder. Jeg 
skal nævne konsekvensen for et fag, jeg 
har kendskab til: Veterinær mikrobiologi. 
Tidligere forløb undervisningen over 2 
semestre med 45 timer forelæsninger og 
90 timer kursus, hvor praktiske færdighe-
der blev indøvet. Nu gennemføres det på 
3 uger + en uge ved computeren. Hvor 
mon det videnskabelige niveau er havnet, 
og hvad med de praktiske færdigheder? 
Dette er ikke det eneste eksempel. Så når 
politikere lover kandidater i verdensklasse, 
skal de huske at tage ledelserne i ed.

Var det dårlig ledelse, der gjorde, at 
KVL og Statens Veterinære Serumlabora-
torium (SVS) ikke blev ført sammen? Man 
skal være blind og tonedøv for ikke at 
kunne se de sammenfaldende interesser 
inden for det veterinære felt. Man må 
spørge sig selv: Har andre politiske inte-
resser været i spil?

Med den udvikling vi i Det Rådgivende 
veterinære Forskningsudvalg var vidne til, 
kunne flere professorer med fordel være 
placeret ved SVS (professoren i Svinesyg-
domme kom fra SVS). Ved en sammen-
lægning af de to institutioner, der begge 
ligger på Bülowsvej med mindre end 1 km 
afstand, kunne man have opretholdt de 
faglige styrkeområder. Omstrukturerings-
omkostningerne ville være beskedne, og 
besparelser i administrationen kunne bru-
ges til at styrke fagligheden. En hidtil uset 
selvfølgelighed? Men det væsentlige, set i 
bagklogskabens klare lys, er, at vi kunne 
have undgået, at begge områder er udsat 
for to, i veterinære sammenhænge, ukyn-
dige bestyrelsers frustrerende indgreb.

 En fælles veterinær institution ville 
være langt mere robust overfor den vi -
sionsløse budgetstyring, der medfører 
faglige fyringer og administrative ansæt-
telser. Efter at alle veterinære institutio-
ner er opslugt i større institutioner med 
navneskift til følge (Kronikken i Weekend-
avisen 6/1 2012), kan ingen i hele verdens 


