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Høringsuttalelse fra ARENA ad organisering av sentre ved Det samfunns-

vitenskapelige fakultet 

Dekanens notat av 11.12.2018 avstedkommer flere spørsmål og kommentarer. Først om 

organiseringen av prosessen (1), så om hvilket problem som skal løses (2), dernest hva som er 

implikasjonene av forslaget (3), og til slutt hva som er fordelene med dagens ordning (4).  

Utgangspunktet er at forslaget om innlemming av ARENA i Institutt for statsvitenskap (ISV) ikke 

er en ren ‘teknisk omorganisering’, slik det hevdes i notatet. 

1) Mangelfull prosess. Saken var på agendaen i Fakultetsstyremøtet 6. desember 2018. ARENA 

fikk først kjennskap til saken 28. november 2018, som kopimottakere i en(SAMEVAL)  e-post med 

innkalling til informasjons- og drøftingsmøte 5. desember 2018 mellom ledelsen på fakultetet og 

fagforeningene. Vi så da at saken også var del av utkastet til SVs årsplan 2019 – 2021 og at vedtak i 

saken var berammet til juni 2019.  

I dekanens notat presenteres saken som en drøftingssak, og at konklusjonen ikke er fattet. Notatet 

har imidlertid en lite diskuterende stil. Ingen motargumenter presenteres. Det kreves at vi selv skal 

komme med et alternativ til dekanens forslag, om vi er uenige i dette. Da kan det oppfattes som at 

det allerede foreligger en konklusjon. Notatet er sendt på høring til samtlige enheter på fakultetet 

uten at det har vært gjenstand for en gjensidig informasjons- og argumentasjonsutveksling mellom 

berørte parter. Man risikerer at høringsuttalelsene blir basert på ulike virkelighetsoppfatninger.  

En kan også spørre om hvor forslaget kommer fra. Det henvises til et initiativ fra 

universitetsledelsen. Vi kan ikke se at et slikt initiativ foreligger. Initiativet det henvises til – 

«Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO» - angår sentre etablert via eksisterende nasjonale 

konkurransearenaer (SFF, SFI, SFU), og ikke permanente sentre som ARENA.1  Videre er det ikke 

fattet noe vedtak i saken. Hva er det da som berettiger forslaget?  

2) Hva er problemet som søkes løst med dette forslaget?  

ARENA ble lagt til fakultetet gjennom et universitetsstyrevedtak 2.12.2003, for å ivareta et kritisk 

viktig forskningsfelt. Allerede den gang var det ikke aktuelt å legge ARENA under ISV. ARENA er  

                                                           
1 Diskusjonssak (D-SAK 3) i møte i Universitetsstyret 5. februar 2019, ikke-vedtatt.p.t. 
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nå en del av fakultetets konstitusjon.  

Senteret beskrives i dekanens notat som en anomali i organisasjonskartet ettersom der er flere 

sentre av tilsvarende størrelse som er plassert under instituttene ved fakultetet. Det er imidlertid 

allerede stor forskjell i størrelsen på fakultetets enheter, for eksempel er Psykologisk institutt mye 

større enn de andre enhetene, og kunne vært et eget fakultet. Mange av de beste universiteter i 

verden holder seg med spesielle organisasjonsformer for å få mer dynamikk og utvikling inn i 

organisasjonen. Valg av organisasjonsform sier noe om fagpolitiske prioriteringer, og komplekse 

organisasjonsformer sier noe om evne til å tenke på tvers. Det skulle være vel kjent at en form ikke 

passer til alt. I Forskningsrådets evaluering av den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge 

(SAMEVAL) fra juni 2018, konkluderte man med at ARENA hadde en optimal infrastruktur. 

ARENA blir i notatet framstilt som et rent statsvitenskapelig forskningssenter. Europaforskning er 

i sin natur tverrfaglig, og på ARENA er der både juridisk, sosiologisk og filosofisk kompetanse. Ved 

oppstarten hadde ARENA bidrag fra tre UiO-fakulteter. Denne tverrfagligheten er synlig i ARENAs 

forskningsagenda, i prosjektporteføljen og i internasjonale nettverk. På ARENA jobbes det 

tverrfaglig og det jobbes i grupper, hvor administrativt personell er sterkt involvert i 

prosjektakkvisisjon og prosjektstyring. ISV er organisert etter en klassisk inndeling av 

statsvitenskapen (internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig administrasjon og politisk 

teori). Denne inndelingen danner grunnlag for deres ressursdisposisjoner. En slik 

organisasjonsstruktur er uegnet til å ta hensyn til den tverrgående forskningen på ARENA.  

Dekanens argument om administrative stordriftsfordeler ved sammenslåing korrigerer ikke 

for det faktum at administrasjonen på ARENA er knyttet til prosjektakkvisisjon og administrasjon 

av eksternt finansierte prosjekter. All den tid administrasjonene ved de respektive enhetene har 

svært så ulike arbeidsoppgaver, vil de administrative gevinstene være minimale ved en 

sammenslåing.  

I tillegg fremmes det i notatet et argument om faglige prioriteringer, og at større enheter har 

bedre evne til å avveie faglige hensyn. Det er uklart hva som menes med setningen om at ‘jo større 

enhetene er, desto flere faglige spørsmål er interne’ (side 4). Problemet er uansett at om det er slik 

at ISV etter en eventuell omorganisering skal stå for de faglige prioriteringene til ARENA, så vil 

senterets autonomi rammes. Det vil ikke være i stand til å fortsette som før. Forslaget til 

omorganisering er derfor ikke kun teknisk. Det har innholdsmessige konsekvenser.  

En annen begrunnelse fra dekanen for omorganiseringen er å bringe undervisning og 

forskning sammen – et ønske om kombinerte stillinger. Dette er rimelig og bør arbeides videre 

med. Bachelorprogrammet i Europa-studier skulle i utgangspunktet forvaltes i samarbeid med 

ARENA, noe som ikke skjedde. Programmet er nå lagt ned. Siden oppstarten har en rekke av 

forskerne på ARENA regelmessig bidratt med undervisning på individuell basis til kursene på ISV 

og ved andre UiO-institutt. Hele denne tiden har dessuten ansatte på ISV og ISS jobbet deltid på 

ARENA. ARENA er knyttet til store fagmiljøer ikke bare internasjonalt, men også nasjonalt, også 

utenfor Oslo. 



 3 

 

ARENA har også vært arbeidssted for 4-5 ph.d.-kandidater til enhver tid. I perioden 2003 - 2019 

har 12 doktorgrader blitt fullført ved ARENA. De har alle vært ansatt ved ARENA men opptatt ved 

ph.d.-programmet på fakultetet. Videre har ARENA en populær masterstipendordning som har gitt 

tett veiledning og forskningsnær oppgaveskriving for en lang rekke masterstudenter.  

Siste skudd på stammen er en ARENA-koordinert MSCA-ITN forskerskole med 15 ph.d. studenter 

over hele Europa. Dette er et EU-prosjekt som er et nybrottsarbeid når det gjelder tverrfaglig og 

tverrinstitusjonelt samarbeid, unik karriereoppfølging, internasjonal og sektoriell mobilitet og 

individuell oppfølging både i den enkeltes faglige spesialitet og i generiske ferdigheter. 

ARENA integrerer master- og ph.d.-studenter fullt ut i ARENAs faglige aktivitet. Nå mener ARENA 

at tiden er moden for en Master of excellence in European Studies (gjerne i samarbeid med ISV). 

Forslaget ble oversendt fakultetet høsten 2018. For at dette ikke skulle gå utover eksisterende 

studieplasser ved fakultetet, foreslo ARENA å søke om ekstra plasser fra Kunnskapsdepartementet. 

Ønsket om å få ARENA involvert i undervisning ved ISV på generell basis vil imidlertid innebære 

noe langt mer enn en «teknisk» omorganisering. Den har konsekvenser av en annen art enn de 

som nevnes i notatet.  

3) Implikasjoner av forslaget 

Forslaget til omorganisering berører senterets status – det har konsekvenser for stillinger og for 

faglig og økonomisk autonomi. De vidtrekkende konsekvensene av forslaget fremkommer også 

tydelig i ISVs henvendelse til fakultetet datert 20.12.2018 med tittelen Behov for utfyllende 

informasjon. 

Om forslaget fra dekanen skulle bli tatt til følge, ville det kreve en konsekvensutredning. I 

notatet mangler for eksempel informasjon om bakgrunnen for at ARENA ble lagt på 

fakultetsnivået. Dette gikk på ivaretakelsen av et mangelfullt ivaretatt forskningsfelt - et felt som 

åpnet for interessante faglige muligheter. Dette forskningsfeltet er ikke blitt mindre viktig med 

tiden. Ingen av dekanens formulerte formål med omorganiseringen oppnås automatisk ved at 

ARENAs virksomhet legges organisatorisk under ISV. De vil kun oppnås ved en endring av 

styreorganer, kontraktsvilkår, opprettelse av eller deling av studieplasser, endring av 

arbeidsoppgaver eller oppsigelse av administrativt ansatte osv. Derfor måtte konsekvenser av 

sammenslåing med hensyn til kontrakter, prosjektportefølje og arbeidsvilkår avklares, om forslaget 

skulle vinne fram. 

ARENA foreslås lagt under ISV, altså ikke en fusjon. Hva innebærer det konkret? Hvem skal 

egentlig foreta ‘de helhetlige faglige prioriteringer’ (s. 5), og hvordan skal rapporteringen skje til 

instituttleder (3)? Det er vanskelig å se for seg at ARENA skal kunne fortsette som før under ISV. 

Dette blir tydelig i det nevnte brevet fra ISV om saken, hvor det uttrykkes sterk bekymring for 

merbelastning for instituttet. For ARENA er problemet at en omorganisering ikke vil gjøre det 

mulig å drive forskningen og forskningsprosjekter med administrative støttefunksjoner, slik det 

gjøres i dag.  
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4) Fordelene med dagens ordning 

‘If it ain’t broken, don’t fix it’. Notatet mangler et blikk for fordelene ved dagens 

organisasjonsmodell, om hvilke gunstige effekter den har hatt på en rekke dimensjoner. Det 

gjelder ARENAs bidrag til å realisere fakultetets og UiOs strategi med hensyn til 

internasjonalisering, forskning på høyt nivå og EU-finansering. Stikkord for ARENAs meritter er 

høyt publiseringsnivå, tverrfaglighet, høy suksessrate i EU-programmer fra FP5 til Horizon 2020. I 

dag koordinerer ARENA tre EU-finansierte prosjekter: GLOBUS, PLATO og EU3D, i tillegg til 

senterets Toppforsk-prosjekt finansiert av NFR, og en rekke andre prosjekter.  

a. Fremragende forskning:  

I fjorårets evaluering av samfunnsvitenskapen i Norge (SAMEVAL) fikk ikke bare ARENA høyeste 

karakter, men ble også vurdert som et senter for fremragende forskning: ‘ARENA is a center of 

excellence in Norway’. ARENA er et ledende senter i verden innenfor sitt felt. Det er en ‘merkevare’ 

som det har tatt tid å bygge opp. Som alle som har drevet forskning på høyt nivå vet, så tar det lang 

tid å skape slike miljøer og det er krevende å vedlikeholde dem. Det skal lite til å for å ødelegge 

dem. Forøvrig, i svaret til NFR om hvordan evalueringen skulle følges opp, skrev fakultetet at 

toppmiljøene skulle prioriteres. Det motsatt er tilfelle om dette forslaget går gjennom. Det må 

bemerkes at slike forslag til omorganisering som berører statusen og identiteten til forskere og 

institusjoner, tar mye tid, oppmerksomhet og ressurser. 

Senterets internasjonale renommé er betydelig og har bidratt til å sette UiOs samfunnsforskning på 

kartet internasjonalt. ARENA har satt nye spørsmål på den faglige dagsordenen, bidratt til 

teoriutvikling og har beveget forskningsfronten. 

ARENA scorer høyt på publiseringsstatistikken og har lyktes i internasjonal konkurranse nå i snart 

20 år med å få tilslag på prosjekter. Senteret har tilført fakultetet faglig ‘mer-verdi’, og dratt inn 

store EU midler. ARENA er en faglig suksess, og har blitt det uten prioritert hjelp fra verken 

fakultetet eller UiO sentralt. 

b. Økonomisk bærekraft: 

ARENA har i 15 år eksistert som et eksternt finansiert forskningssenter ved fakultetet. Senteret har 

skaffet forskningsmidler fra en rekke kilder (spesielt EUs forskningsprogram, NFR og nasjonale 

departementer) til å finansiere aktiviteten ved senteret. Bortsett fra i årene 2012-2014, i en periode 

uten tilslag på store prosjekter der det ble akkumulert et underskudd, har ARENAs budsjetter vært 

i balanse. Oppbyggingen av dette underskuddet ble gjort i forståelse med senterets styre, 

fakultetsledelsen og fakultetets styre. Samtidig ble det arbeidet systematisk for å øke tilfanget av 

eksterne midler, noe som lyktes. ARENA i dag har høyere inntekter enn noen gang før i sin historie. 

ARENA har en god økonomistyring i tett samarbeid med fakultetet, og opprettholder en 

bærekraftig økonomi. I den inneværende langtidsprognosen går ARENA isolert sett med 3 mill. 

kroner i overskudd og vil således betale ned en betydelig del av det nevnte akkumulerte 

underskuddet. 
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ARENA har i disse 15 årene bidratt til fakultetets spleiselag og finansiering av 

fakultetsadministrasjonen gjennom skattleggingen av resultatmidler for EU og NFR-prosjekter. 

Dette bidraget er spesielt stort i inneværende periode ettersom senteret for tiden koordinerer tre 

EU-prosjekter. ARENA bidro i tillegg i den gamle fordelingsmodellen gjennom betydelige faste 

justeringsbidrag til fakultetets publiseringspott og EU/NFR-pott, samt med faste bidrag til 

økonomi-, personal- og IT-seksjonen. Det kan også nevnes at ARENA snart vil ha uteksaminert 

totalt 20 ph.d.-kandidater etter at senteret ble etablert ved fakultetet. Resultatmidlene som følger 

disse studentene går i sin helhet til ISV. 

Konklusjon 

Dagens ordning ivaretar flere hensyn: 

- Beskytter et viktig fagfelt, hvor ARENA utfyller andre fagmiljøer i Norge 

- Sikrer tverrfaglighet som er stadig etterlyst2 

- Bidrar til høy faglig produktivitet, bygger merkevare, gir høy internasjonal synlighet 

- Øker UiOs omfang av og erfaring med EU finansiering, særlig samarbeidsprosjekter i rollen 
som koordinator 

- Bidrar betydelig til europakompetansen ved UiO. 

Notatet opererer med et problem som ikke er et problem, og med en løsning som ikke er en 

løsning. Der synes å være verken faglige eller økonomiske argumenter for forslaget. Det bidrar ikke 

til å ivareta fagfeltet og ‘merkevaren’ ARENA, eller sikre en optimal infrastruktur som gjør at 

forskningen og forskningsprosjekter kan fungere med administrative støttefunksjoner. Tvert imot 

truer forslaget et fremragende forskningsmiljø.  

ARENA har gjennom 25 år vært en suksesshistorie som har bidratt til å realisere 

UiOs mål om internasjonalisering, forskning på høyt nivå, tverrfaglighet, og EU 

finansering. Den foreslåtte omorganiseringen er ikke kun teknisk, slik det hevdes. 

Den har store innholdsmessige konsekvenser. ARENA ber om at forslaget avvises og 

prosessen stoppes.  

 

 

Vedlegg: 

Korrigering av faktafeil i Institutt for statsvitenskaps høringsuttalelse 

 

                                                           
2 Norge trenger tverrfaglig forskning, men ny studie viser at struktur og kultur står i veien. 

https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norge_trenger_tverrfaglig_forskning_men_ny_studie_viser_at_struktur_og

_kultur_star_i_veien/1254038916467/p1174467583739 
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Vedlegg til ARENAs høringsuttalelse 

Korrigeringer av faktafeil i Institutt for statsvitenskaps høringsuttalelse 

ARENA viser til Institutt for statsvitenskaps (ISV) høringsuttalelse om organisering av sentre 

ved SV-fakultetet datert 12. februar 2019. ARENA stiller seg undrende til at ISV i sin 

høringsuttalelse finner plass til et eget avsnitt om «de reelle problemene ved ARENA, og hvor 

i organisasjonen disse problemene må løses, etter ISVs syn».  

Det er en rekke faktafeil, misvisende påstander og kategoriske uttalelser om senteret i 

notatet. Vi påpeker det følgende: 

 

Påstand om misbruk av stillingstitler på nett 

«Det faktum at et betydelig antall av ARENAs ansatte står oppført på ARENAs hjemmesider 

som «professor», «førsteamanuensis» eller «professor emeritus» skapte imidlertid usikkerhet 

om disse personenes tilsettingsforhold, ettersom bruken av disse betegnelsene er strengt 

regulert og misbruk påtalt av Kunnskapsdepartementet» (s. 4). «ARENAs presentasjon av de 

ansatte på senterets hjemmesider innebærer i mange tilfeller misbruk av stillingsbetegnelser 

som er strengt regulert og påtalt av Kunnskapsdepartementet» (s. 11). 

ARENA følger retningslinjene for stillingsbetegnelser slik de er beskrevet av 

Kunnskapsdepartementet, og det henvises spesielt til departementets lovtolkning når det 

gjelder titler på engelsk. ARENAs vitenskapelige ansatte, foruten stipendiater og post-

doktorer, er tilsatt i rene forskerstillinger (SKO 1108, 1109 og 1183). Forskere med 

professorkompetanse (SKO 1183) kan benytte tittelen seniorforsker på norsk, og tittelen 

«research professor» på engelsk. For øvrig har personer som har sittet i professorstillinger i 

mer enn 10 år, rett til å bruke tittelen professor, jamfør Universitets- og høyskolelovens § 6-7 

(3). ISV viser også til at ARENA benytter tittelen førsteamanuensis. Dette må handle om én 

deltidsansatt ved senteret. Han er tilsatt i hovedstilling ved ISV som førsteamanuensis, og 

ved ARENA som forsker (SKO 1109). Av den grunn at UiO ikke tillater flere enn én 

personside per UiO-ansatt, er nettsiden til vedkommende ved ARENA faktisk ISVs egen 

nettside, der ARENA har fått lagt til personens forskertittel. Denne og tidligere saker med 

liknende problemstilling har vært gjenstand for eksplisitte avklaringer mellom nettredaktører 

ved enhetene. 

 

Påstand om tilsetting av ikke-godkjente ph.d.-kandidater 

 «ARENA har ved flere anledninger tilsatt personer i prosjektfinansierte stipendiatstillinger 

som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene for opptak på fakultetets PhD-program» 

(s. 11). 

ARENA forholder seg til UiOs gjeldende regelverk på feltet. I enhver tilsettingssak av 

stipendiater er ARENA i dialog med de aktuelle ph.d.-programmene ved SV-fakultetet (i 

hovedsak statsvitenskap) for å avklare opptak. Vi antar at det her implisitt vises til regelen 

om toårig mastergrad. ARENA er internasjonalt orientert, og har ofte gode søkere med 

internasjonale studieløp med mindre enn 120 studiepoeng på masternivå. Slike kandidater 

vil måtte ta ekstra emner eller få uttelling for annen forskningsrelevant aktivitet etter 

individuell vurdering. I noen tilfeller har ISV vurdert tilleggskrav som oppfylt, og dermed 

innvilget opptak på ph.d.-programmet. ARENA har også fått avslag, og rettet seg etter det. 

Det er med andre ord fagansvarlig og administrativ koordinator for ph.d.-programmet ved 

ISV som innvilger opptak. Vi har ikke mottatt tilbakemeldinger på at det har skjedd avvik.  
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Påstand om svak administrativ integrering i felles organisasjon og rutiner 

«ARENA fremstår som svakt administrativt integrert i fakultetets organisasjon og 

administrative rutiner. […] ARENAs administrativt ansatte utfører fremdeles arbeidsoppgaver 

som har vært samlet i fellesfunksjoner på fakultetet i lang tid. […] De administrativt ansatte ved 

ARENA deltar i begrenset grad i fakultetets fellesarenaer og nettverk» (s. 11). 

ARENA antar at dette gjelder forskningsadministrative støttefunksjoner, ettersom ISV 

påpeker at «samtlige administrative årsverk [er] knyttet til forskningsadministrasjon». Det 

er slik vi forstår ingen andre grunnenheter hvis daglige drift av prosjekter håndteres 

utelukkende fra fakultetsnivået. ARENAs suksess med eksternfinansiering skyldes nettopp en 

fagnær administrasjon, som utfører oppgaver i tett samarbeid med de fagansvarlige. ARENA 

mottar fast bistand fra fakultetets prosjektcontroller på økonomidelen av disse prosjektene. 

ARENAs administrasjon deltar jevnlig i møter i fakultets kontorsjefnettverk (GIR), 

kommunikasjonsnettverk, nettredaksjon og FANE. Senterets ansatte har tatt en aktiv rolle og 

ved flere anledninger presentert saker for felles læring i FANE-nettverket, med særlig vekt på 

hvordan man lykkes med søknad og drift av større EU-prosjekter. Presentasjoner er også gitt 

oppover i organisasjonen og på arrangementer i regi av Forskningsrådet, NARMA og UHR.  

Senteret følger alle rutiner innenfor personal- og økonomifeltet, forsknings- og 

kommunikasjonsfeltet og arbeider tett med de ansvarlige i disse seksjonene i 

fakultetsadministrasjonen.  

 

Påstand om svært mange administrative årsverk 

«I utgangspunktet kan det synes som om ARENA har svært mange administrative årsverk, ikke 

minst sammenholdt med antallet faste vitenskapelige stillinger og sammenlignet med omfanget 

av administrative stillinger ved ISV» (s. 8). 

ARENA viser til SAMEVAL-evalueringen: «Some management support comes from the 

university, faculty and department, but, essentially, the centre manages its own 

administrative affairs. This fosters the autonomy and flexibility that are necessary in the 

competitive environment in which the centre operates» (s. 202). ISV skriver eksplisitt at de 

ikke har informasjon om hva slags arbeidsoppgaver ARENAs administrasjon utfører. Flere av 

ARENAs ansatte (3 årsverk totalt) utfører omfattende oppgaver knyttet til tre store EU-

koordinatorprosjekter, som hvert involverer rundt 50 forskere. Profesjonell prosjektledelse 

og formidling er helt vesentlig for å lykkes, og slike prosjekter administreres best lokalt, slik 

det gjøres f.eks. på PSI (LifeBrain). Skulle dette utføres på fakultetsnivå, ville kapasiteten der 

måtte økes tilsvarende. ARENAs fagnære administrasjon har da også flere ganger blitt 

trukket frem som svært profesjonell av sentrale aktører (fra EU-kommisjonen til 

Forskningsrådet og UiOs ledelse). 

 

Påstand om urealistisk budsjettering og lite bærekraftig økonomi 

«[ARENA] har opparbeidet seg et betydelig akkumulert økonomisk underskudd, uten at 

virksomheten er blitt nedskalert […]. Underskuddet kan skyldes en rekke ulike forhold, herunder 

manglende realisme i budsjetteringen av større forskningsprosjekter» (s. 11). «ARENAs aktivitet 

over noe tid har vært høyere, kan hende betydelig høyere, enn det har vært økonomisk grunnlag 

for og at nødvendige grep for å bringe aktiviteten bedre i samsvar med de eksisterende 

økonomiske rammene ikke har vært tatt» (s. 9). 
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Det er svært uheldig at ISV maler et misvisende bilde av ARENAs økonomiske bærekraft, og 

fremstiller senteret som drevet uten økonomisk styring og med urealistisk budsjettering av 

prosjektsøknader. Som vi viser i vår høringsuttalelse, var ARENA i noen få år i en situasjon 

der manglende tilslag på større prosjekter medførte et underskudd. Håndteringen av denne 

situasjonen har vært jevnlig diskutert med senterets styre og med ledelsen av fakultetet. ISVs 

fremstilling av manglende «grep» er feil. En rekke tiltak er iverksatt for å behjelpe 

situasjonen, blant annet systematisk innsats for å øke tilfanget av eksterne midler, noe som 

lyktes, samt diverse tiltak for å redusere utgifter, som blant annet annullering av to 

tilsettingssaker. ARENAs prosjektbudsjettering er realistisk, grundig og tilpasset 

forpliktelser, og med en hovedprioritering å finansiere hele staben med ulike prosjektmidler.  

ARENA har en solid økonomistyring i tett samarbeid med fakultetet, og opprettholder en 

bærekraftig økonomi. 

 

 

 

 

15.02.2019 

Erik O. Eriksen, senterleder 

Ida Hjelmesæth, administrativ leder 
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