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FRA:  Studentparlamentet 2015/2016 

 
Høringsinnspill 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo takker for muligheten til å komme med høringssvar. 
 
Vi har tre prioriterte tiltak i lys av SAB-rapporten som vi ønsker gjennomført: 
 

1. Vise- eller prorektor for utdanning 
2. En gjennomgang og modernisering av valgmodell for rektor, for å sikre fortsatt valgt rektor. 
3. Fast plass for studenter i rådgivende organ for universitetsledelsen, også kalt dekanmøtene. Dette gjelder 

også andre rådgivende ledelsesmøter, som instituttledermøtene ved fakultetene.  
 
Følgende er basert på punktinndelingen i rapportens sammendrag. 
 

1. Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer av organisasjonen: 

a) Det er fornuftig av Universitetet i Oslo å øke sitt fokus på å heve kvaliteten innenfor utdanning og forskning. Vi 
ser det som fornuftig at sterke fagmiljøer og prosjekter prioriteres høyt. Spesielt sett i lys av at Norge er i en 
omstillingssituasjon der kunnskapsproduksjon av høy kvalitet kommer til å være enda viktigere enn tidligere. 
 
b) Vi ser på det som en stor fordel at UiO både ønsker å prioritere internasjonal rekruttering av høy kvalitet, samt 
å sørge for at det er attraktivt for fremragende unge forskere å forbli på Universitetet i Oslo.   
 
c) Vi tror endringene i rekrutteringsrutiner vil være positivt for UiO, og mener at institusjoner som opererer 
internasjonalt bør søke bredt etter ledere for å sikre seg god og bred kompetanse på ledernivå.  
 
2. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene på UiO 
 
a) Styringsnivåene på UiO opererer svært hierarkisk, som betyr at ledelse og styrer på universitets- fakultets- og 

instituttnivå opererer relativt isolert fra hverandre. Vi mener at det er de som sitter nærmest fagmiljøene 
som treffer de beste beslutningene vedrørende undervisning og forskning. Derimot ser vi klart et behov for at 
et universitet skal kunne ha samlede satsninger, og vi mener at de forskjellige nivåene kan hjelpe med å gjøre 
hverandre bedre. Vi tror også at det er nødvendig med en tettere oppfølging av de strategiske målene som er 
satt, og vi har inntrykk av at den oppfølgingen er manglende per nå. Når målsettinger er vedtatt av et styre, 
må man forvente at ledelsen på nivået over har mulighet til å følge opp graden av måloppnåelse. Det er viktig 
for oss fordi det kan bidra til å sikre studiekvaliteten for studenter på alle studieprogrammer ved UiO, og ikke 
bare de som er heldige og har velfungerende ledelse institutt- og/eller fakultetsnivå.  
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b) Vi ønsker ikke en overgang til enhetlig ledelse (rektor med ansvar for hele UiOs drift, men også administrativt 
og økonomisk ansvar), da dette etter dagens lovgivning vil føre til at UiO må endre fra valgt til ansatt rektor.  

 
Valgt rektor gir studentene ved UiO en mulighet til å påvirke hvem som leder utdanningsinstitusjonen, og er 
en demokratisk rettighet vi vil miste hvis UiO endrer fra valgt til ansatt ledelse. SAB-gruppe 4 legger opp til at 
studentene skal være med å påvirke ansettelsesprosesser av rektorer ved UiO. Vi ser at dette sannsynligvis vil 
gjelde noen få studenter som er involvert i den daglige ledelsen av UiO, gjerne arbeidsutvalget til SP-UiO. 
Valgt rektor muliggjør derimot påvirkning fra den brede studentmassen. I forrige rektorvalg stemte 3516 
studenter ved UiO (http://www.uio.no/om/organisasjon/valg/rektorvalg/2013/). Problemet i dagens system 
ligger først og fremst i at man har en kultur for at få kandidater, ofte bare en, stiller. I tillegg er det svært 
vanskelig for noen utenfor UiO, enten det er andre i Norge eller internasjonale kandidater, å stille. Vi mener 
at man først og fremst må gjennomgå valgreglementet for å få de beste kandidatene til å stille, det være seg 
interne eller eksterne. Administrasjonen på UiO fikk i oppgave å utrede en sak om muligheter for 
valgmodellen til ekstraordinært styremøte om SAB 20. juni, og Studentparlamentet mener at dette vil kunne 
løse problemene som SAB gruppe 4 peker på i sin rapport.  
 

c) Hvis UiO skal restrukturere det rådgivende organet til universitetsledelsen, også kalt dekanmøtet, så mener vi 
det er nødvendig at studentene blir tatt med som fullverdige medlemmer, disse studentene bør rekrutteres 
fra studentdemokratiet. Det praktiseres slik på flere andre høyere utdanningsinstitusjoner, blant annet ved 
UiB, NMBU og HIOA. Dette er organet der saker kommer først opp på øverste ledelsesnivå på UiO. Utdanning 
er sammen med forskning universitets viktigste oppgave, og beslutninger universitetet fatter, bør vurderes 
sammen med den gruppen som erfarer utdanning ved UiO daglig. Dette gjelder også for rådgivende 
ledelsesorganer på lavere nivå, som instituttledermøter ved fakultetene.  

 
3.    Økonomisk handlingsrom for ledelse og styrer ved UiO 
 
Vi er positive til en styrking av det økonomiske handlingsrommet til ledelse og styrer ved UiO, men det er 
vesentlig at dette sees i sammenheng med tettere samhandling mellom styrer og ledere på ulike nivåer. Økt 
handlingsrom må henge sammen med økt samarbeid. Vi lever i en tid med store omskiftninger, og da er det viktig 
at institusjonen har mulighet til å gjøre strategiske satsninger uten å måtte vente til den årlige budsjettfordelingen 
i juni.    
     
 
Vennlig hilsen, 
 
Studentparlamentet ved UiO 
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