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I.  Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i 

organisasjonen 

 

Tre kategorier av tiltak synes særlig viktige: 

1. Klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til fagmiljøer og 

prosjekter/tiltak. 

2. Rekruttering av vitenskapelig personale som bedrer UiOs muligheter til å nå opp i 

konkurransen om kandidater på høyt internasjonalt nivå. Dette skal gjøres bl.a. ved 

raskere behandling av tilsettingssaker og økt innsats for å utforme attraktive 

karriereplaner for fremragende unge forskere i etableringsfasen. 

3. Rekruttering av ledere, hvor (a) begrensninger som utelukker eksterne kandidater 

oppheves, (b) aktivt søk etter godt kvalifiserte kandidater også utenfor UiO inngår i 

prosessen, og (c) også «hybridmodeller» – her: Modeller som kombinerer aktivt søk 

og grundig vurdering av kvalifikasjoner (hvor studenter og ansatte har viktige roller) 

med et avklart mandat fra universitetssamfunnet – vurderes på nivåene 1 (UiOs 

sentrale nivå) og 2 (Fakulteter og museer). 

 

Ditt høringssvar: 

Undertegnede har hatt en rekke lederverv og har sammen lang erfaring fra fakultets- og 

instituttledelse på HF-fakultetet. Vi ønsker med denne uttalelsen å støtte det viktige arbeidet 

som er satt i gang med SAB-prosessen og de etterfølgende utvalg. Vi håper prosessen gir 

grunnlag for handling for å gjøre Universitetet i Oslo til en enda sterkere forsknings- og 

utdanningsinstitusjon. Vi støtter samtlige forslag under pkt: en klarere prioritering av kvalitet, 

kontinuerlige forbedringer i rekrutteringsprosessen og nytenking om rekruttering av ledere. Vi 

mener, i likhet med Underdalutvalgets flertall, at en ansettelse av rektor er sikreste og 

tryggeste måte å sikre at Universitetet er i stand til å realisere ambisiøse mål for institusjonen 

i den nasjonale og internasjonale konkurransen. Vi vil også støtte arbeidet som er satt i gang 

for å utrede hybridmodeller ved rektorvalg. Når det gjelder andre ledere mener vi det må 

være opp til fakultetsstyret å avgjøre om instituttleder og dekaner skal velges eller tilsettes, 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-norsk.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-norsk.pdf
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og håper ikke spørsmålet om ledelse på disse nivåene kommer i bakgrunnen når 

mesteparten av oppmerksomheten rettes mot systemet for rektorvalg.   
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II. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene 

 

Tiltakene har sikte på tre delmål: 

a. styrke handlekraften for UiO som institusjon 

b. åpne nye kanaler ”oppover” for ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer 

c. rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig 

ledelse 

Arbeidsgruppens anbefaling inneholder flere spesifikke tiltak, der tre tiltak synes særlig 

viktige: 

4. Etablering av to vertikale samhandlingsstrukturer som binder lederne for forskning og 

utdanning på de tre øverste nivåene i organisasjonen tettere sammen i 

kontinuerlig ”lagarbeid”. Dagsordenen for dette lagarbeidet bestemmes dels ”ovenfra” 

(gjelder bl.a. tiltak for å bedre oppfølgingen av sentrale strategiske satsninger), 

dels ”nedenfra” (gjelder bl.a. nye og faglig spennende prosjekter initiert i et eller flere 

fagmiljøer). 

 

5. Et flertall i arbeidsgruppen ser innføring av enhetlig ledelse også på nivå 1 som viktig 

for å oppnå delmålet om å rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet 

mellom delt og enhetlig ledelse. Etter gjeldende lovgivning vil en slik reform forutsette 

at UiO går over til departementets nylig vedtatte hovedmodell for styring, der 

universitetsstyret får ekstern leder oppnevnt av departementet og rektor tilsettes av 

universitetsstyret. Flertallet legger til grunn at UiO ved en eventuell overgang til 

departementets hovedmodell vil gjøre god bruk av det handlingsrom modellen gir for 

selv å bestemme hvordan søke- og innstillingsprosedyrene skal utformes. 

 

Et mindretall mener at dagens ordning med to-delt ledelse på nivå 1 kan fungere godt, 

og at de konkrete utfordringer som er påpekt, kan løses gjennom en pragmatisk 

klargjøring av prosedyrer.  

 

Et samlet utvalg ser det som viktig at rektor, også der utpeking skjer ved tilsetting, har 

et mandat fra universitetssamfunnet, og viser til at det finnes flere «hybridmodeller» 

som kan ivareta det hensynet. 

 

6.  UiO bør foreta en bredere vurdering av eksisterende organisering med sikte på 

reformer som kan fremme effektive og åpne beslutningsprosesser. UiOs sentrale 

ledelse trenger et balansert og effektivt rådgivende organ som løpende kan støtte 

ledelsen i strategiske og politiske spørsmål. Dekanmøtet er et slikt organ, og vil 

kunne fungere bedre om deltakelse ordinært begrenses til universitetsledelsen og 

dekanene. 
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Ditt høringssvar: 

Det er i dag en åpenbar og umiddelbar utfordring at det eksisterer prinsipielt ulike 

ledelsesmodeller på ulike nivåer i organisasjonen. Mens det er en klar parallellitet i lederroller 

mellom fakulteter og institutter, og stillingsbeskrivelser og faktiske lederoppgaver står godt til 

hverandre, er det store forskjeller, og til dels store koordineringsproblemer, mellom 

sentralnivået og fakultetsnivået. Et vesentlig problem gjelder forholdet mellom rektorrollen på 

den ene siden og dekan og instituttleder på den andre. De to sistnevnte, som står for den 

løpende drift av undervisnings- og forskningsaktiviteten, har et enhetlig, overordnet faglig og 

adminstrativt ansvar, som blant annet innebærer prioritering av faglige og administrative 

ressurser i samsvar med styringsorganenes vedtak. På det sentrale ledelsesnivået er 

imidlertid funksjonen delt mellom universitetsdirektør og rektor, uten at rollefordelingen virker 

avklart. Dette gjør det blant annet vanskelig å få spørsmål av stor betydning for 

kjernevirksomheten opp på den sentrale dagsordenen, denne blir i høy grad preget av 

iniatiativer utenfra og ovenfra. En annen betydelig utfordring med lederstrukturen på toppnivå 

er at UiO mangler rollene som viserektor/prorektor for utdanning og forskning, slik 

Underdalsutvalget beskriver. Mens institutter og fakulteter ved UiO, og så vidt vi kjenner til 

også andre universiteter og høgskoler i Norge, har ledere med et klart dedikert ansvar for å 

følge opp hhv. utdannings- og forskningsvirksomheten, mangler UiO sentralt disse 

funksjonene. I tillegg til at dette hindrer flyt og koordinering av synspunkter, læring og 

informasjon oppover og nedover i organisasjonen, har vi erfart at det er svært vanskelig å få 

til gode diskusjoner, læring og systematisk kvalitetsutvikling på tvers av de ulike fakultetene 

og enhetene. Vi vil peke på utfordringene på utdanningsfeltet som spesielt prekære. 

Problemer knyttet til utdanningskvalitet og utdanningsledelse ved UiO har vært dokumentert 

og diskutert over lang tid, og utfordringene er tydelig beskrevet i en rekke rapporter og 

analyser de senere årene. Et gjennomgående trekk er at ansvars- og rolleforhold er uklare, 

at det ikke arbeides systematisk nok med å øke utdanningskvaliteten på tvers av 

organisasjonen, og at resultatene fra utdanningsvirksomheten ikke er på langt nær så gode 

som UiO’s faglige styrke og høyt kompetente vitenskapelige og studieadminstrativt ansatte 

skulle tilsi. Innspillene fra arbeidsgruppen som har arbeidet med utdanning, og også 

observasjonene i Underdalsutvalget tegner et presist bilde av vanskelighetene. UiO trenger 

en tydelig forankring av ansvaret for studiekvalitet på alle nivåer og trenger en høyt kvalifisert 

viserektor eller prorektor for utdanning.  
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III.  For å sikre tilstrekkelig manøvreringsevne i en tid der viktige 

endringer kan komme både brått og uventet, bør UiO over tid bygge 

opp et noe større økonomisk handlingsrom for ledere og styrer på 

alle nivåer i organisasjonen. 

 

Disse handlingsrommene bør supplere hverandre, eksempelvis slik at: 

 

7. Handlingsrommet på nivå 1 (UiOs sentrale nivå) i hovedsak settes inn i tunge løft og 

viktige strategiske prioriteringer som gjelder UiO som institusjon. 

 

8. Handlingsrommet på nivå 2 (Fakulteter og museer) i hovedsak brukes på tilsvarende 

måte for tunge løft og viktige prioriteringer for det enkelte fakultet. 

 

9. Handlingsrommet på nivå 3 (Institutter og sentre) i hovedsak brukes mer operativt, på 

lokale tiltak og oppfølging av felles prosjekter. 

 

Ditt høringssvar: 

Det er selvsagt svært viktig å øke handligsrommet, men vi er usikre på om denne type 

nivåfordeling av ansvar og prioriteringer gir det beste svaret. Det vil måtte gjøres strategiske 

vurderinger på alle nivå, også på instituttnivået; etterhvert er det etablert større institutter 

med bred kompetanse på mange fakulteter som løpende vil måtte gjøre strategiske 

prioriteringer i tråd med ressurser og kvalitet. Vi tror også det er viktig å intensivere arbeidet 

med tverrfaglig samarbeid på tvers av organisasjonen, noe som vil kreve at enheter på alle 

nivå også agerer strategisk og aktivt prioriterer ressurser på vegne av satsinger som er viktig 

for institusjonen som helhet.  

 


