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Ola Kvaløy
Vi trenger mer midlertidig
ansettelse i ofentlig sektor

Dårlig ledelse koster samfunnet
dyrt. Mer bruk av åremåls-
stillinger i offentlig sektor
er veien å gå.

I en stadi mer oranderli verden søer●
vi det aste o tryge. Kansje ie overras-
ende da, at «midlertidihet» er noe vi vil
til livs. For HR-diretørene i oentli se-
tor er «antall ansatte i midlertidie stillin-
er» en måleparameter av øverste ran. O
or statsråder med deler av arbeidslivet i sin
porteølje er «midlertidiheten» alltid et
tryt o odt politis prosjet: Den må ned.

Sist ut er Ola Borten Moe. I orsla til ny
universitets- o høysolelov som nå er ute
på hørin, oreslås en ree innstramnin-
er i bruen av midlertidie stilliner. Se-
toren har høyere midlertidihet enn resten
av arbeidslivet, o den udoumenterte
påstanden er at setoren deror år lipp av
mane talenter.

Je tviler.
Interessen or vitensapelie stilliner er

svært høy. Flesibiliteten i setoren har
sapt onurranse o jort det muli å
teste ut fere talenter. Utordrinen er at
denne testinen ie er tilstreeli trans-
parent o orutsibar. Øt bru av såalte
innstesstilliner – hvor man etter ses år
blir vurdert or ast stillin på lare o rela-
tivt objetive riterier, er en av veiene å å
– men det sal je la lige her.

Det mest oppsitsveende «utspillet» i
hørinen er at ledere under retor, som
deaner o instituttledere, i større rad bør

↑ Elever fra en god grunnskole har større sannsynlighet for å fullføre videregående skole, stå
i jobb og få høyere lønn, skriver Ola Kvaløy. Foto: Aleksander Nordahl

… lederes avgjørende betydning 
for verdiskaping (...) skjer 
gjennom motivasjon, 
rekruttering, jobbdesign og 
generell beslutningskvalitet

ha ast ansettelse i stedet or åremål, sli
relene er nå. Dette berunnes med beho-
vet or tryghet o orutsibarhet, samt at
mellomledere i større rad sal prioritere
budsjett- o øonomistyrin remor stra-
teis ledelse.

Man an si mye om hvor eil dette er or
aurat universitets- o høysole-seto-
ren. Sli UiB-proessor Kjell Eri Lomme-
rud påpeer i Khrono, vil det i en radialt
annerledes styrin av setoren enn den vi
har i da, hvor ali-administrative ledere
orventes å tene strateis oså på aul-
tets- o instituttnivå.

Vel så viti an det være å refetere
over innretninen på lederstilliner i
oentli setor enerelt, o da spesielt
bru av aste stilliner remor åremål.

I da er det un toppledere som ansettes
på åremål, samt i å tileller ledere på lavere
nivå. De aller feste ledere i oentli setor
sitter i tryge, aste stilliner, o de sitter
jerne lene. Hvis de ie leverer, an de i
teorien sies opp eller fyttes på, men i pra-
sis er det revende.

Ledere i privat setor er utsatt på en helt
annen måte. De må orlate stillinen hvis de
ie leverer. Deror er det heller ie behov
or åremålsstilliner, sli man ser dem i oent-
li setor. Poenet med åremålsstillinene er
nettopp å sire ornyelse, samt at man en-
lere an bli kvitt ledere som ie presterer.

Det siste er ansje det vitiste. Man
an mene mye, både om ledere o ledelse,
o den populære ortellinen er jerne at de
ie er så vitie. Men det er eil. Stadi
mer orsnin doumenterer lederes avjø-

rende betydnin or verdisapin. Det sjer
jennom motivasjon, rerutterin, jobbde-
sin, o enerell beslutninskvalitet.

Sva ledelse oster oranisasjoner dyrt.
En av de vitiste lederstillinene i

oentli setor, er retor i runnsolen. En
ny studie ra SSB-orser Lars Kirebøen
doumenterer vedvarende kvalitetsor-
sjeller mellom soler i Nore; kvalitetsor-
sjeller som ie an orlares med så mye
annet enn kvaliteten på solens ledere o
lærere. Man ontrollerer or elevenes ba-
runn, o studerer orsjeller i solenes
bidra til elevenes lærin.

Kirebøen nner at elever som har ått
på en od runnsole har større sannsyn-
lihet or å ulløre videreående sole,
større sannsynlihet or å stå i jobb, o høy-
ere lønn ved 32 års alder.

Vedvarende sva soleledelse er med
andre ord ostbart or mane menneser.

Er det da riti med retorer i ast stil-
lin?

En sva retor an bli sittende år etter år
ved samme sole, o bidra til å sementere
en orm or ulihet inen ønser. Med
runnsoleretorer på åremål, vil man etter
all sannsynlihet ie bare redusere kvali-
tetsorsjeller mellom solene, men oså
vitalisere retorrollen, o derijennom
bidra til øt kvalitet i solen.

Det samme an jelde or en ree andre
lederstilliner i oentli setor. Dårli
ledelse oster dyrt, o som høyt utdan-
nende menneser på relativt høye lønnin-
er trener ie ledere den spesielle beskyt-
telsen som ast ansettelse ir.
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