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Høringsinnspill til SAB 4 prosessen    
 
Akademikerne-UiO viser til universitetsstyrets høringsinvitasjon i forbindelse 
med SAB-prosessen og sluttrapporten fra SAB-gruppe 4. 
 
Vi vil i vårt høringssvar hovedsakelig fokusere på ledelse og lederrekruttering, 
da vi mener dette er sentralt for øvrige temaer som er belyst i SAB-rapporten. 
 
Virkemidler for å sikre innovativ forskning og undervisning 
Konkurranse er ett av flere virkemidler for å fremme god og innovativ forskning 
og undervisning ved universitetet. For å sikre at flest mulig av våre egne forskere 
er kompetitive utad og i søknader til ekstern forskningsfinansiering, bør 
universitetet sørge for at alle aktive professorer og førsteamanuenser gis 
økonomiske midler til å holde en basal forskningsaktivitet i gang. Et slikt grunn-
nivå av forskningsvirksomhet kan f.eks. være å kontinuerlig ha minst en 
doktorgradsstipendiat i gang under veiledning. Dette vil i sin tur skape større 
kvalitet og kvantitet i universitetets forskning, slik at flere av våre forskere kan 
delta i reell konkurranse om eksterne midler. Å kun sentrere universitetets 
forskningsmidler til utvalgte grupper og sentre vil på sikt skape mindre 
konkurranse, mindre innovasjon, og mere innavl i universitetets forskning. I 
tillegg må det gjøres mer for å tilrettelegge for den beste forskningsbaserte 
undervisningen UiO kan by på for studenter på alle nivåer. 
 
Ledelse og lederrekruttering 
Akademikerne mener at dyktige og kvalifiserte ledere er avgjørende for å ta de 
riktige valg, prioriteringer og beslutninger for å nå de strategiske målene for UiO. 
Det er derfor nødvendig å gjennomgå rekrutteringsprosesser av ledere for å 
sikre at det stilles nødvendige krav til kompetanse, faglighet og ikke minst solid 
kunnskap om og bred erfaring fra den institusjonen man skal lede.  
 
Vi mener i tillegg at det bør gjøres mer for å gjøre det mer attraktivt å velge en 
lederkarriere ved UiO. En tydeligere prioritering av lederopplæring og 
lederutvikling samt fokus på karriereutvikling for ansatte og ledere er tiltak som 
kan bidra til dette. 
 
Utfordringer knyttet til ledelse er i stor grad relatert til manglende samsvar 
mellom krav og handlingsrom. Uavhengigheten må styrkes og detaljstyringen må 
bort, samtidig som ledere må ta og gis et reelt handlingsrom og nødvendige 
virkemidler til å kunne ta ansvaret for å oppnå de overordnede målene.  
 
Ledere på alle nivåer bør rekrutteres fra gruppen av forskere fra UiO. Disse vil ha 
mest erfaring med hva som skal til for at produksjonen av ny og innovativ 
forskning kan sikres og økes. For å få til fertilisering med impulser fra andre 
gode universiteter i ledelsen av UiO, bør universitetet tilstrebe at professorer og 
førsteamanuenser med jevne mellomrom tilbringer 6-12 måneder ved 
anerkjente utenlandske universiteter. 



 
 
 
Tillit og legitimitet 
Et av de viktigste kriteriene for en leder ved Universitetet i Oslo vil fremdeles 
være tillit og legitimitet fra de ansatte man skal ha det øverste ansvaret for. Det 
er de ansatte som er kjerneverdien i UiOs forsknings- og 
undervisningsaktiviteter. 
 
Vi ønsker å styrke dagens ledelsesmodell der øverste leder ved UiO har 
nødvendig støtte fra egne ansatte og styrer med kraft og fokus nedenfra og 
innenfra, enn å gå for en løsning som i større grad handler om å styres utenfra og 
ovenfra.  
 
Akademikerne er i større grad opptatt av å se muligheter for å videreutvikle, 
styrke og forbedre dagens ledelsesmodell enn å reformere den slik det foreslås 
av utvalget og i departementets forslag til ny UH-lov. Det viktige må i den 
sammenheng være å sikre øverste leder et mandat fra universitetssamfunnet, for 
å sikre legitimitet og forankring i virksomheten .   
 
Utvalget peker på at ulike ”hybridmodeller” kan ivareta dagens løsning ved å 
justere noen av de utfordringer som tilsynelatende svekker dagens ledermodell .  
Akademikerne mener derfor at justeringer og forbedringer innenfor dagens 
ordning må utredes nærmere før man velger fremtidig ledelsesmodell for UiO.  
 
På bakgrunn av dette ber Akademikerne om at en eventuell endring av 
ledelsesmodell utsettes til etter det kommende rektorvalget. Påtroppende rektor 
bør få et mandat fra styret for å utrede en eventuell ny ledelsesmodell. En slik 
utredning skal gjøres bredt og inkludere hele universitetssamfunnet som 
omfavner alle ansatte og studenter.  
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