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«HØRINGSINNSPILL» OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 4: «En organisasjons- og 

beslutningsstruktur som understøtter UiO’s strategiske mål» 

 

Kjære Ole Petter, 

på din vennlige oppfordring i mail av 4. mai 2016 skal jeg her komme med noen betraktninger rundt 

rapporten fra Arbeidsgruppe 4, som har hatt som oppgave å utrede organisasjons- og 

beslutningsmessige utfordringer for Universitetet i Oslo knyttet til ambisjonen om å bli et 

«verdensledende (forsknings)universitet», nærmere bestemt de mål som er formulert i dokumentet 

«Build a Ladder to the Stars» fra universitetets i sin tid oppnevnte Strategic Advisory Board (SAB). Jeg 

hadde håpet å unngå å bruke forkortelser videre i min tekst, men jeg ser at jeg kommer til å skrive 

AG4 for Arbeidsgruppe 4.  

Jeg føler behov for å forklare min kompetanse til å uttale meg om Rapporten: Jeg har siden 1978 

drevet forskning om forskningsorganisasjon og forskningsbaserte institusjoners historie, i Norge og 

Europa, over de siste 250 år. Jeg har jobbet med så vidt forskjellige felter som treforedling, bergverk, 

kjemisk industri, telekommunikasjon og romrelatert virksomhet, skipsklassifikasjon og sikkerhet, 

universiteter, akademier og forskningsråd - foruten Den norske Kirkes historie.  Jeg startet min 

forskning ved Universitetet i Oslo innenfor økonomisk og teknologisk historie og har publisert 

arbeider om forskningsbaserte (stor)bedrifter og internasjonale konserner (deriblant DNV-GL, 

verdens største bedrift i sitt marked), og jeg har arbeidet med de norske forskningsrådenes historie. 

Gjennom 20 år drev jeg med forskning om Universitetet i Oslo’s historie. Alt dette vil du finne 

dokumentert i mine publikasjonslister. Jeg har i tillegg erfaring fra styre- og lederposisjoner i store 

organisasjoner, blant annet i Universitetsforlagets styre gjennom 6 år. Og jeg har – som en av de få, i 

tillegg til deg selv – egen erfaring fra lederposisjoner og valgte verv på samtlige nivåer av 

Universitetet i Oslo’s organisasjon, fra nivå 1-4 i arbeidsgruppens terminologi, fra medlemskap i Det 

akademiske kollegium til mange verv på fakultets- og instituttnivå og krevende utøvende lederverv 

på nivå 3 (institutt) og 4 (forskergruppe). Jeg vet at alt dette er kjent for deg, men for andre som 

eventuelt leser det jeg skriver, kan det være en nyttig bakgrunnsinformasjon. Jeg tilføyer at min 

erfaring i lederposisjoner og valgte verv ved Universitetet i Oslo strekker seg over nesten 40 år – fra 

1974 til 2011. Jeg tillater meg derfor å betrakte meg selv som en erfaren praktiker så vel som en 

kompetent forsker innenfor de problemstillinger som arbeidsgruppe 4 tar opp. Som du vet, er det 

vanskelig å dokumentere verdi av lederinnsats, men jeg mottok i sin tid Universitetet i Oslos’s 

«velferdspris» for min virksomhet som leder av Forum for universitetshistorie. Universitetet i Oslo 

har altså – hyggelig nok – på denne måten satt pris på min lederinnsats. Forskerkompetansen er 

lettere dokumenterbar gjennom vurdering for opprykk til professor og medlemskap i akademier (jeg 

er innvalgt både i DNVA og DKNVS Akademiet). Jeg har - særlig i de aller siste år – lært at 

beskjedenhet er en akademisk udyd, men av plasshensyn unnlater jeg å liste opp mine internasjonale 

«credentials». Jeg mener meg dog å kjenne franske, tyske og britiske universiteter ganske godt fra 

innsiden. 

Og hva fikk jeg så – med denne bakgrunnen - ut av lesningen av Arbeidsgruppe 4’s rapport (herefter 

kalt Rapporten)? 

Jeg har resymert dette i nedenstående 8 punkter, som jeg har forsøkt å gjøre så korte og poengterte 

som mulig.  

Jeg tar det forbehold at jeg ikke har hatt mye tid til å lese Rapporten, og at de som har forfattet 

Rapporten, ikke alltid har vært heldige med å fatte seg kort og poengtert. Og heller ikke med å 
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uttrykke seg klart. Med en viss frykt for å fremstå som filologisk arrogant, må det være meg tillatt å si 

at partier av Rapporten er innhyllet i en så omstendelig sprogbruk at det går (langt) ut over 

tydeligheten. Universitetet i Oslo regner seg – og bør regne seg – som bærer av den fremste norske 

sproglige kompetanse, og dette dokumentet lever ikke opp til forventningene.  Jeg vet at UiO nylig 

sendte fra seg ordboksfunksjonene til Bergen, men det lå vel ikke i dette noen sviktende ambisjon 

om fortsatt å nå stjernene også på de områder som gjelder sproglig klarhet og forståelse? 

Jeg vil ut fra dette innledningsvis påpeke at Rapportens overskrift i seg selv strider mot hevdvunnen 

norsk sprogbruk. «Understøtte» er her en åpenbart feil oversettelse av engelsk support. Den korrekte 

norske oversettelsen i dette tilfelle er «å støtte opp under» (analogt med en støttebjelke eller en 

«strebepilar» for en gotisk katedral, for å bruke et egnet bilde), mens «å understøtte» på norsk betyr 

å bidra til underhold eller overlevelse, f.eks. gjennom privat veldedighet eller NAV. Vi ønsker vel å 

støtte opp under katedralens streben mot himmelen og ikke antyde at organisasjonsformen er UiO’s 

siste støtte å overleve? 

Men når sproglig ubehjelpelighet er tilbakelagt og unnskyldt, hva finner vi så? 

 

1) Har Arbeidsgruppe 4 forstått det SAB skriver? 

 

Slik jeg leser SAB’s rapport, tar den utgangspunkt i at dersom UiO skal lykkes i sin ambisjon om å «nå 

stjernene» - dvs å bli ett blant verdens fremste universiteter – går den den eneste veien til å nå dit, 

gjennom UiO selv, det vil si gjennom utnyttelsen av UiO’s egne ansatte. Det er ingen annen måte å 

oppnå storhet på enn den som UiO’s ansatte selv oppnår gjennom sin forskning, undervisning og 

annen virksomhet. UiO er en organisasjon som har sine ansatte som sin eneste ressurs. Bygninger, 

utstyr, bevilgninger – alt dette er uten verdi hvis vi ikke har folk som er kompetente til å gjøre bruk av 

dem. 

Et førsteklasses universitet er et innoverende universitet. Her skriver SAB det samme som mange 

andre vil si: Det er ikke nok å gjøre godt arbeid. Det må gjøres nytt, banebrytende arbeid. 

Men derav følger det at innovasjonen må komme fra universitetet selv. Fra dets egen vitenskapelig 

kvalifiserte stab. Innovasjon kan ikke kjøpes inn utenfra. Den må hentes ut fra - og bygges inn i -

organisasjonen selv. 

De nye ideer som skal bringe UiO til stjernene, må hentes fra organisasjonen selv. Fra våre egne 

medarbeidere. Vi har ingen andre steder å hente dem fra. 

Og hvordan får vi så til dét? 

Jeg oppfatter det som at dette er SAB’s utfordring til UiO – og til Arbeidsgruppe 4. Men er dette den 

utfordringen som Arbeidsgruppe 4 tror den skal svare på? Jeg synes det er mye som tyder på at 

Arbeidsgruppe 4 kommer med svar på andre utfordringer, og ikke svarer på det som er den reelle 

utfordringen. Jeg tror at forklaringen på dette kan ligge i et forståelses- eller oversettelsesproblem. 

Eller kanskje helst i et dypereliggende konseptuelt problem som man med et fint ord kan kalle 

ontologisk: Hva er det som gjør at noe er noe? 

Arbeidsgruppe 4 gjør noen – sikkert velmente – verbale knebøyninger for forestillingen om at 

innovasjon kommer innenfra, men det blir med dét. 
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Rapporten er skrevet ut fra en statsvitenskapelig forståelse av offentlige institusjoner og deres 

oppgaver – i et post-Weberiansk perspektiv, åpenbart sterkt influert av Coleman-skolen (formidlet til 

Norge gjennom Gudmund Hernes og den første maktutredningen) og diverse andre økonomiske 

rasjonalister (New Public Management) – hvor hensyn som dem SAB legger opp til, ganske enkelt 

ikke vil kunne få plass. De vil ikke kunne være noe. 

Offentlige institusjoner – og Arbeidsgruppe 4 problematiserer ikke UiOs rolle som statsinstitusjon, 

selv om den interessant nok påpeker den statlige finansieringens avtagende betydning for 

finansieringen – har, ut fra det som synes å være Arbeidsgruppens forståelse, til oppgave å 

implementere planer og strategier vedtatt på et overordnet nivå, med et minimum av «lekkasjer» av 

tid og penger, før de blir satt i verk, så tett opp til det overordnede vedtaks intensjon som mulig. Den 

gode statsinstitusjon er den som øyeblikkelig, uten tidstap, gjennomfører overordnede organers 

vedtak til punkt og prikke. 

Igjen må det sies at Arbeidsgruppe 4 fortjenstfullt nok sier, både her og der, at universitetene kanskje 

er mer enn som så, men det blir med dét. De anbefalinger som gis – med det forbehold at de er 

skrevet i et sprog som jeg forstår – begrunnes mer eller mindre uttalt av en forståelse av UiO som en 

statsinstitusjon som har som formål å implementere strategier vedtatt på institusjonens eget høyeste 

nivå, eller (helst, slik som jeg leser Rapporten) på et nivå ovenfor: Av kompetente statlige organer. 

SAB skriver noe annet, slik jeg forstår denne gruppens rapport. SAB skriver at UiO må bygge inn i sin 

organisasjon en – eller flere – mekanisme(r) for kontinuerlig fornyelse, som må skje innenfra, 

gjennom prosesser i organisasjonen selv. 

Naturligvis har Arbeidsgruppe 4 oppfattet dette: Vi må være innoverende. Spontane. Lekende! Men 

slik jeg ser det, tegner AG4 et ufrivillig komisk bilde av seg selv som en gruppe barnehaveansatte som 

ser på smårollingene som de med stort besvær har greid å disiplinere og (efter å ha lest styrets 

vedtatte aktivitetsplan) kommanderer: Lek!  

Spontanitet!, efterlyser SAB. Disiplin!, svarer AG4. 

Når det er et så stort sprik mellom SAB’s utfordring og AG4’s svar –  og AG4 åpenbart selv ikke 

erkjenner eller problematiserer dette - er det da noen grunn til å lese det som er skrevet videre i 

Rapporten? Jeg lar spørsmålet stå åpent. 

  

2) Er dette alt vi behøver å vite? 

Universitetet i Oslo har gjennom sine drøyt 200 år - og som selverklært arvtager til en drøyt 600 års 

tradisjon før der igjen – alltid stått for prinsippet om at beslutninger (særlig offentlige, kollektive 

beslutninger med vidtrekkende, varige konsekvenser for mange) bør bygge på et best mulig, 

informert vitenskapelig grunnlag. 

AG4 anbefaler beslutninger om UiO’s fremtidige organisasjonsform med et høyt ambisjonsnivå og 

åpenbart fremtidige århundrer som tidsperspektiv. I lys av dette er det overraskende hvor 

beskjedent det påberopte kunnskapsgrunnlaget er: Usystematisk, udokumentert og for størsteparten 

fullstendig fraværende. Til nød med håp om at det vil komme noe i nær fremtid. «NIFU har en 

utredning under arbeid».  En dansk ledelesesekspert er omtalt, men ikke referert til. Et tilsynelatende 

tilfeldig utvalg av bøker er nevnt. Disse bøkenes status som grunnlag for anbefalingene er uklar. 

Er dette det beste Arbeidsgruppen kunne finne? 
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Det er ikke noen lite omfattende litteratur som er skrevet om universiteter – UiO har selv kostet på 

seg et meget stort forskningsprosjekt om sin egen historie – men AG4 har enten ikke funnet det 

bryet verd å lese denne litteraturen, eller ikke funnet noe å hente der. Begge deler ville vært 

interessante informasjoner for Rapportens lesere, men AG4 sier intet om det. 

Heller ikke synes AG4 å være interessert i hvordan man organiserer universiteter andre steder i 

verden. Om man ikke finner det bryet verd å lese bøker, kunne man kanskje reist til utlandet eller 

spurt folk utenfra om hvordan de organiserer seg, de universitetene som faktisk har greid å bli 

verdensledende. 

Dette har AG4 ikke gjort, - hvis man leser det de dokumenterer av egen virksomhet. Og her begynner 

det å bli oppsiktsvekkende. Hvordan skal vi kunne klargjøre beslutningsalternativer for fremtiden hvis 

vi ikke innhenter informasjon ut over det vi allerede vet? 

Det er mulig at AG4 har skaffet seg informasjon som gruppen ikke gjør rede for, men jeg finner ikke 

mye spor av eventuell slik informasjon i det som AG4 faktisk skriver i Rapporten. 

«Vi vet selv best» har aldri vært noe godt utgangspunkt for innovasjon. 

Jeg tilføyer at det som i Rapportens vedlegg er skrevet om UiO’s egen historie, med fordel kunne 

vært sendt til konsulentuttalelse før det gikk i trykken. Det som foreligger nå, forsterker inntrykket av 

et beslutningsgrunnlag som ikke lever opp til UiO’s eget ideal om vitenskapsbaserte avgjørelser. Og 

som ligger svært langt unna idealet om det fremragende.  

Rapporten legger med andre ord ikke opp til noen systematisk komparativ tilnærming til 

spørsmålstillingen den strever med – hverken synkront eller diakront. Hva kunne vi sammenligne oss 

med i samtid eller fortid? AG4 lar spørsmålet ligge.  

Når det tilsynelatende er et så svakt kunnskapsgrunnlag for det som AG4 skriver i Rapporten, er det 

da noen grunn til å lese videre i det som står der? Jeg lar spørsmålet stå åpent. 

 

3) Hva vil kollegialitet si? 

 

SAB beskriver i sin rapport universitetet som fellesskapet av dets lærere og studenter. Det er i dette 

fellesskap at den innovative, skapende kraft som kan føres oss til stjernene, er å hente. Og den kan 

bare hentes fra dette fellesskapet. 

Historisk har universitetet – universitas magistrorum et scholarium som det blir omtalt fra 1200-tallet 

– sett på seg selv som fellesskapet av lærere og studenter. Et fellesskap knyttet til særlige oppgaver, 

til særlige forpliktelser og til særlige rettigheter.  

Fellesskapet er universitetet – en konkret institusjon, bestående av sine ansatte og sine studenter 

som forvalter særlige oppgaver i fellesskap. Den viktigste av disse oppgavene –  slik SAB tolker det ut 

fra sitt mandat – er å sørge for innovasjon og kvalitet. 

Universitetet slik det fremstår i AG4’s rapport er noe annet: En abstrakt størrelse. En statsinstitusjon 

som mest konkret består i et budsjettkapitel i St.prp. nr 1. «Universitetet» er den instans som har 

ansvar for å forvalte bevilgningen over dette kapitlet, og ellers sørge for å gjennomføre de 

beslutninger som hjemles i universitetsloven. Det «egentlige» universitet er det som står ansvarlig 

overfor departementet – det vil si styre, rektor og direktør. Når det kreves innovasjon og kvalitet 
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(eller hva annet det skal være), er det disse instansene som er ansvarlige. Det er disse som er 

universitetet. 

Igjen må jeg presisere at AG4 skriver mer enn som så, men når det kommer til konklusjoner og 

anbefalinger, ser det ut til at denne grunnmodellen slår gjennom. 

Dette er ikke overraskende hvis vi ser på hva som ellers i dagens samfunn oppfattes som det 

«egentlige» nivå i ulike statsetater. Helseforetak er ikke en sammenslutning av leger, men en 

organisasjon som har ansvar for at visse tjenester på et visst kvalitetsnivå er til stede på et definert 

sted og i et definert omfang. Leger kommer og går. Sykehusets ansvar er det samme. Og ansvaret 

ligger hos ledelsen, i en eller annen forstand av dette ordet. Det har som kjent vært et ønske om å 

gjøre offentlige etater mer lik private bedrifter i så måte, og delvis er disse blitt omgjort til bedrifter. 

Er det noe som skiller universiteter vesentlig fra en bedrift eller en bedriftslignende etat? 

Det er lite eller intet å finne av drøftelse av dette spørsmålet i Rapporten.  

AG4 har ikke eksplisitt drøftet de to modellene - eller rettere forståelsene - av universitetet mot 

hverandre. Det ser ut til at AG4 har antatt at et velfungerende universitet, slik SAB definerer det, kan 

oppnås gjennom en beslutnings- og organisasjonsmodell som AG4 legger til grunn. Slik jeg leser SAB, 

antydet dette utvalget at UiO’s eksisterende hierarkiske organisasjonsmodell var lite velegnet til å nå 

stjernene, og at den i hvert fall må mykes opp og diversifiseres i forhold til de mange forskjelligartede 

arbeidsoppgaver UiO står overfor. 

Slik jeg ser det, er det to vidt forskjellige forståelser av universitetet som ligger til grunn for 

henholdsvis SAB’s og AG4’s rapporter, og det er mildt sagt optimistisk å tro at de kan forenes i én 

organisasjonsmodell som den AG4 foreslår. Når spørsmålet heller ikke problematiseres av AG4, gjør 

dette ikke problemet mindre. 

AG4 forutsetter en hierarkisk organisasjon der beslutninger fattes på et høyt nivå og dernest 

implementeres på lavere nivåer. «Høyt» er nær departementet og budsjettansvaret. «Lavt» er der 

hvor den egentlige aktivitet (forskning og undervisning) drives. 

Skal vi ta SAB på alvor, taler det heller for at vi snur modellen på hodet. Forskning og undervisning er 

den viktigste aktiviteten. Det er her innovasjon kan finne sted. Og det er dette som er kjernen i 

virksomheten. Ledelsen kan ikke ha annen oppgave i organisasjonen enn å verne om dette levende 

nivå og sørge for at det fungerer.  

Det synes som kjernen her er spørsmålet om en kollegial versus en hierarkisk organisasjon.  

Universitetene har historisk vært kjennetegnet ved sin kollegiale organisasjonsform. Beslutninger har 

vært fattet innenfor en større eller mindre gruppe av akademikere med like rettigheter og like 

forpliktelser. Likheten innebar at alle var like berettiget til å legge frem sine tanker og ideer, og like 

berettiget til å utøve sin virksomhet som forsker og lærere, beskyttet av fellesskapet og bare 

underlagt de begrensninger som fellesskapet påla i fellesskap. Over- og underordning var altså 

fraværende i denne organisasjonsformen. Alle som var sluppet inn, var likeberettigede medlemmer 

og nøt godt av fellesskapets beskyttelse. (Jeg snakker her selvfølgelig om organisasjonsformen i 

idealisert forstand – realitetene varierte mye over århundrene). 

Den kollegiale organisasjonsformen – preget blant annet av åpenhet i prosesser innad og lukkethet 

utad – har vært i miskreditt og under hard kritikk i lang tid, man kan si fra Den franske revolusjon og 

fremover. Den er ofte blitt sående som synonym med forsvar for (uberettigede) privilegier, lukkede 
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og hemmelige beslutningsprosesser som hemmer fornyelse og bevarer etablerte strukturer og gjør 

organisasjonen lite transparent og tilsvarende vanskelig å kontrollere. 

Jeg skal ikke på noen måte avvise kritikken, og mange vil mene at opphevelse av lukkede laug og 

korporasjoner var et betydelig fremskritt i europeiske historie, men akkurat på vitenskapens område 

viste den kollegiale organisasjonsformen seg forbausende overlevelsesdyktig. De franske 

universitetene ble lagt ned og erstattet med andre, hierarkiske former for høyskoler, men efterhvert 

som franskmennene på 1800-tallet oppdaget at de ble forbigått i vitenskapen av sine tyske kollegier 

ble universitetene i Frankrike gjenopprettet som nettopp kollegiale institusjoner efter tysk mønster.1 

De amerikanske colleges som ble reorganisert som «research universities» fant også sitt 

organisasjonsforbilde i Tyskland, men ble stort mer kollegialt organisert enn de tyske. (Man vil i 

litteraturen finne skille mellom USAs «department universities» og Tysklands «Lehrstuhl-

Universitäten».) 

Hva var grunnen til at den kollegiale organisasjonsformen overlevde innenfor vitenskapen? Kort 

fortalt: Den viste seg å være mest velegnet til å ivareta to tilsynelatende motsatte hensyn: å 

opprettholde kvalitet og samtidig åpne for fornyelse.  

Derfor lever da også den kollegiale organisasjonsformen den dag i dag som selve symbolet på kvalitet 

og fornyelse i vitenskapen gjennom prinsippet om «peer review». Åpen kritikk fra likemenn, 

underlagt fellesskapet normer om saklig argumentasjon, er vitenskapens egen høyeste instans for 

kvalitet. Når kvalitet samtidig er gjort synonym med fornyelse, er dette også et mål for innovasjon. 

Forutsetningene for at det skal fungere slik, er bl.a. «herredømmefri kommunikasjon», slik at det 

bare er argument som gjelder, ikke den argumenterendes posisjon i et hierarki; og en frihet til å 

uttale seg ubundet av politiske, religiøse eller institusjonelle autoriteter. «Peer review» har på denne 

måten en «akademisk frihet» som sin forutsetning for å kunne fungere efter hensikten som 

kvalitetsnormerende prosess. 

Det fra denne tankerekken ikke langt til den forestillingen som lenge stod svært sterkt: at 

«akademisk frihet» krever en kollegial og ikke-hierarkisk organisasjonsform ved universitetene, og at 

dette kollegiet må sikres et vidtrekkende selvstyre for ikke å sette selve institusjonens hovedansvar – 

omsorgen for den levende vitenskapen – i fare. 

Jeg skal ikke gå videre inn på dette, men slik uttrykket «kollegial» benyttes i Rapporten, synes det 

som AG4 har en annen oppfatning av hva kollegialitet er. Det heter et sted at det synes unødvendig 

at en enstemmig innstilling (om ansettelse) «kvalitetssikres i et kollegialt organ». Her vises det til 

behandling i et styre eller en rådsforsamling, som ved UiO ikke lenge er kollegiale organer i den 

klassiske betydningen, men er partssammensatte styringsorganer. Kollegialitet synes å være noe AG4 

trekker frem som viktig for kvalitetssikring «i bakkant», men er fraværende som prinsipp for noe som 

kan være initierende eller viktig for en prosess «i forkant». 

Dette står i et merkelig misforhold til SAB’s gjentatte insistering på at det er «kollegene» - 

fellesskapet – som er den eneste mulige kilde til fornyelse og «excellence». Dette burde tilsi at man 

revitaliserer kollegialitet på «laveste» nivå – som nå er så å si uten formelle møtesteder i UiO’s 

                                                           
1
 Det hører med til interessante paradokser i universitetshistorien at Det Kongelige Frederiks Universitet i 

Norge – i de planene som ble trukket opp i København i 1812 – var ment som et alternativ til det tradisjonelle 
kollegialt styrte universitet. Men det som ble gjennomført i Christiania var det motsatte – en gjeninnføring av 
kollegialitet og utstrakt selvstyre – efter at Stortinget 1814 grep inn på universitetslærernes side, fordi 
universitetet efter Stortingets syn var en viktig institusjon for nasjonens selvstendighet at det både 
institusjonen og lærerne måtte sikres en utstrakt frihet. Jeg tar det med for å minne om at et universitetet har 
andre oppgaver å ivareta i samfunnet enn bare forskning og undervisning. 
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organisasjon – for å oppmuntre til idémyldring innenfor og på tvers av institutter og fakulteter, men 

slike forslag er helt fraværende i Rapporten.  

I Rapporten åpnes det derimot for en ny form for kollegialitet, nemlig mellom ledere på forskjellige 

nivåer, som AG4 mener bør møtes oftere, på tvers av nivåer og fakulteter/enheter. Dette er tenkt å 

gjøre det lettere å få til initiativer på tvers av fag og institutt, som SAB efterlyser. 

Jeg må få lov til å se at det i så fall vil være et skritt i en helt motsatt retning av den SAB ønsker. 

Ledere på nivå 1-2-3 vil normalt være ansatte, med sin lojalitet vendt oppover i organisasjonen, Bare 

et fåtall vil være valgte. I flere store organisasjoner (i Norge har særlig Norsk Hydro vært kjent for 

dette) har man lagt vekt på å samle ledere på ulike nivåer ofte, for å pleie en egen form for 

lederkultur. Det har vært viktig at ledelsen gjennomsyres av den samme måte å se ting på, for at 

organisasjonen kunne fungere effektivt. 

‘For en organisasjon som har som formål å implementere vedtatt fattet på topplan, lenger ned i 

institusjonen med minst mulig friksjon og tidstap, vil en slik homogenisering av ledelsesskiktene 

kunne være effektiv. For en organisasjon som har som formål å fremme mangfold, initiativ nedenfra 

og innovasjon som også hentes nedenfra, vil en tett ledergruppe hvor sjefene stadig treffer de 

mellomledere de selv har ansatt og som er avhengige av dem, i stedet lett kunne lede til en økende 

avstand mellom ledere og «underordnede» og til konform tenkning innenfor ledergruppen.  

Hvis man ønsker å få til tverrfaglige initiativer på den SAB skriver om dem, burde man oppmuntre til 

at staben (dvs de ansatte i det utførende nivå 4) traff hverandre på tvers av faggrenser, og ikke bare 

lederne. 

Jeg kan ikke se at de forslag AG4 legger frem, i nevneverdig grad kan gi rom for slike møteplasser for 

spontan idéutveksling på kollegialt nivå. Rapporten faller stadig tilbake på organisasjonsforslag som 

er tilpasset en modell for frem-administrerte initiativer «ovenfra» og ikke for å fremme lyse ideer og 

initiativer som kommer «nedenfra». 

Rapporten synes å være gjennomsyret av en holdning som går ut på at det er ledelsens oppgave å 

hindre for tette kollegiale bånd på «bunnen» i organisasjonen, fordi dette kan hindre fleksibilitet. 

Fleksibilitet forutsetter sterk og intervenerende ledelse ovenfra. Ut fra hensynet om å hente frem 

nytt og verdifullt fra organisasjonen selv – det vil si staben ved de utøvende nivåer 3 og 4 – burde 

man tvert om oppmuntre til fleksibilitet som kollegiale fellesskap også kan representere. 

AG4 synes å mene at ledelsens oppgave er å styre og kontrollere de ansatte. Slik jeg leser SAB, 

efterlyser ikke de mer styring og kontroll, men tvert imot økt plass for og økt oppmerksomhet om 

initiativer nedenfra. Styring og kontroll ovenfra kan virke lammende på initiativ nedenfra. Dette er en 

problemstilling som AG4 ikke drøfter. Selv om SAB gjør det til hovedsaken. 

 

 

 

4) Hva vil legitimitet si? 

 

G4 viser i Rapporten flere ganger til behovet for «legitimitet» for avgjørelser og lederskap. Det gjøres 

ikke systematisk rede for hva man mener med dette. Men det fremgår indirekte at det for eksempel 

gjelder behov for «faglig autoritet» hos en leder for å oppnå respekt. 
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Uten å gå langt inn på dette, tilsier det som står i Rapporten at AG4 erkjenner at kollegialitet – i den 

forstand at man respekterer hverandre som vitenskapelig kompetente, og at slik kompetanse er 

avgjørende for å bli respektert – er en viktig dimensjon ved universitetets organisasjon, som man må 

ta hensyn til. 

Men jeg ikke fri meg fra det inntrykk, når jeg leser Rapporten, at AG4 ser på dette som en slags 

omkostning. Det er langsomt og besværlig å ta avgjørelser ved UiO, fordi man må ta hensyn til 

legitimitet av dette slaget, og ikke nøye seg med den formelle legitimitet som følger av at vedtak er 

fattet av formelt kompetent organ.  

Når «legitimitet» i dette tilfelle betyr at man må forankre avgjørelser i faglig autoritet, synes det å 

være slik at denne legitimiteten er den som burde legges til grunn for avgjørelser, og noe som 

avgjørelser å loses gjennom eller lirkes rundt. Dette burde åpenbart ses på som «kapital» og ikke 

«omkostning». 

AG4 har skrevet så lite om hva gruppen mener med legitimitet at det er umulig å kommentere dette 

ytterligere. 

 

5) Hvordan holder man et levende fellesskap sammen? 

Hvis det er slik at ledelsens oppgave er å holde et fellesskap levende – og levende sammen – hvordan 

gjør man dét? 

Dette er SABs utfordring til UiO – og dermed til AG4. Hansken blir ikke tatt opp i Rapporten. 

Det står nevnt om fellesskap bygget over verdifellesskap og «kultur», men det blir med dét – før AG4 

igjen er tilbake i å bygge hierarkier for styring og kontroll. 

AG4 kunne benyttet anledningen til å fundere over universitetet som et verdibasert fellesskap, og 

sett på dette som en ressurs. Når gruppen lar det være, er dette konformt med et syn på 

organisasjoner som går ut på at fellesskap av verdier mellom de ansatte innbyrdes – og ikke mellom 

ansatt og leder – er potensielt skadelige og til hinder for rask implementering av vedtatte planer. Et 

slikt syn er det motsatte av det jeg leser inn i rapporten fra SAB. 

 

6) Hvorfor må vi ikke ansette universitetslærere slik Rapporten foreslår? 

 

AG4 bruker forholdsvis (for ikke å si uforholdsmessig) mye plass til å drøfte hva som kan gjøres for å 

få ned tidsbruken på ansettelsesprosesser ved UiO. Årsaken er åpenbart at mange har pekt på dette 

som en svakhet ved dagens organisasjonsformer. 

AG4 argumenterer dels for økt bruk av kallelse (ansettelse uten utlysning og konkurranse), dels for å 

strømlinje behandling av ansettelse efter at bedømmelseskomiteer har avgitt innstilling. 

Det kan argumenteres godt for økt bruk av kallelse, som jeg selv også har argumentert for, men 

nettopp denne ansettelsesformen er avhengig av en forankring i et faglig fellesskap – i et kollegium. 

Kallelse betyr at fagfellekollegiet supplerer seg selv – med personer som fellesskapet sammen er blitt 

enige om å finne kompetent og til å ønske seg ansatt – og en slik prosess må nødvendigvis være åpen 

for alle deltagerne i fellesskapet, for at «legitimiteten» skal sikres. Prosessen er i så måte så å si den 

motsatte av ansettelse ved utlysning og konkurranse, hvor prosessen i praksis må ivaretas av engere 
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organer av sakkyndigkomiteer og innstillings- og ansettelseskomiteer. Jeg er selv ansatt ved UiO ved 

en form for kallelse og har erfaring for at dette er en krevende ansettelsesform – både for 

fagfellesskapet og den som ansettes. 

Ansettelse ved utlysning og konkurranse foregår på den måten at man vedtar en utlysningstekst som 

avgrenser fagområdet og dermed også antallet potensielle søkere, og at det senere oppnevnes 

sakkyndige som uttaler seg om søkernes kvalifikasjoner og rangerer de beste, for at det derefter 

lages en innstilling på grunnlag av de sakkyndiges uttalelse og andre informasjoner (for eksempel 

prøveforelesninger, intervjuer, referanser), som så behandles i kompetente organer som fatter 

ansettelsesvedtak. 

AG4 mener at dersom bedømmelseskomiteens innstilling er enstemmig, kan bestyrer/dekan på nivå 

3 og 2 behandle saken uten å forelegge den for noe «kollegialt organ». Jeg må advare mot å gå 

lenger i denne retningen enn vi alt har gjort. I praksis vil mye av avgjørelsen tas ved oppnevning av 

sakkyndige. De oppnevnes nå i praksis av bestyrer uten krav om konsultasjoner med andre. 

Utlysninger vedtas i organer hvor bestyrer har stor innflytelse. I innstillingsutvalgene dominerer i 

praksis bestyrer hvis han/hun deltar, som ofte vil være tilfelle. Det samme gjelder 

«sorteringskomiteer» som avgrenser antall søkere som skal vurderes. Hvis også bestyrer/dekan (og 

bestyrer er normalt ansatt av dekan) skal fatte vedtaket, vil det i praksis være én person som står for 

så å si alle vedtak ved UiO gjennom hele ansettelsesprosessen. Dette kan ikke være mye betryggende 

hvis man ønsker å få til en organisasjon for mangfold og innovasjon. Men selvfølgelig svært effektiv 

hvis man ønsker seg et UiO styrt av ledere utpekt ovenfra. 

Jeg minner om at det ikke er mer enn 40 år siden institutter ved UiO ble styrt av en «eneveldig» 

bestyrer. Det reiste seg massiv kritikk efterhvert mot denne ordningen, blant annet fordi den ødela 

for faglig fornyelse gjennom ensidig rekruttering. Før vi er tilbake der igjen, burde man ta dette 

pronblemet inn overseg. 

 

7) Er konkurranse og kontroll ledelse? 

 

SAB noterer seg at UiO synes å ha en lite konkurranseorientert kultur. Det ligger i de fleste kollegiale 

sammenslutningers natur – på én måte. Men når konkurransen er stor for å bli opptatt i fellesskapet, 

kan det være misvisende bare å se på den ene siden av organisasjonen. Innsiden kan virke rolig, selv 

om det på utsiden nærmest er slagsmål om å slippe inn. Tiltak før økt tilstrømning av søkere og 

større konkurranse om å slippe inn, vil ganske sikkert slå ut i en større grad av 

konkurranseorientering. 

Jeg skal ikke gå inn i hva som kreves for å få bredere søkermasse til UiO – det ser ut til at dette 

ordner seg selv i takt med dårligere kår for kvalifiserte forskere i andre land og reduserte muligheter 

til å få faste stillinger ved universiteter utenlands. Ønsker man mer pro-aktive tiltak, vil man neppe 

komme utenom å måtte gjøre noe for å heve UiO-ansattes lønninger. Jeg sikter ikke til ledernes 

lønninger. 

Men hvor langt har SAB ment at konkurranseånden skal gjennomsyre UiO? 

Jeg tror det er en god idé at man beholder en større andel av budsjettet ufordelt på nivå 1 og 2 og 

fordeler dette nedover efter andre prinsipper enn ren automatisk tildeling efter administrative 

kriterier. Skal man oppmuntre til nytenkning, er penger det middelet man har til å oppmuntre med. 
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Men er det en meningsfylt oppfølgning av SAB at vi skal sitte og skrive søknader om alt mulig i 

interne konkurranser med hverandre på nivå 1, 2 og 3? Isåfall: Hva er det vi oppnår ved dét? 

Erfaringen fra mitt eget fagområde synes å tyde på at dette kan gå på tomgang, og virke helt i strid 

med sin forutsetning. Hvem vil bruke tiden på å skrive søknader internt som kanskje/kanskje ikke vil 

nå opp i en konkurranse, bedømt ut fra ugjennomtrengelige kriterier, når det er bedre å gå ut og 

hente penger utenfra? Tiltak for å styre ressursene vil på denne måten virke motsatt: til å miste 

kontrollen med ressursene, når de ansatte som måtte ha gode idéer oppdager at det er lettere å få 

støtte til dem utenfor.  

Utviklingen i retning av at man må søke internt for å få lov til å søke eksternt (NFR/ERC etc) vil 

ytterligere forsterke denne effekten. 

Konkurranse internt blir på denne måten et middel til kontroll, som attpåtil legger opp til uklare 

kriterier og ansvarsfraskrivelse. ( «Ledelsen har ikke sagt nei til dette initiativet – det nådde bare ikke 

opp i konkurransen». Altså er det ingen – unntatt kanskje de andre som stilte opp i konkurransen – 

som er ansvarlig for utfallet). 

Og kontroll er IKKE ledelse. Kontroll kan være en nødvendighet for å ha et godt beslutningsgrunnlag. 

Men når SAB understreker at ledelsen har som oppgave å hente frem gode ideer og nyskapning i 

organisasjonen, så må ledelsen lede gjennom oppmuntring og støtte, og ikke som en anonym jury for 

en konkurranse. 

Dette burde være selvsagt når man leser SAB’s rapport. 

Ledelse må ha autoritet, legitimitet, sakkunnskap og armslag nok – og mot til – å støtte opp under 

det som kommer av nytt og lovende, uten å måtte gjemme seg bak anonyme prosesser.  

Det er slik ledelse SAB efterlyser ved UiO, slik jeg leser det. Men det er ikke det jeg finner i Rapporten 

fra AG4. 

 

8) Mangfold. 

Til slutt: I SAB’s rapport er det en hovedsak at UiO må utvikle flere typer organisasjons- og 

ledelsesløsninger fordi de mange ulike hensyn og oppgaver UiO skal ivareta, krever nettopp 

fleksibilitet og mangfold i organisasjonen. 

Hvor er dette blitt av? I Rapporten er det stort sett fraværende. Mangfold er av AG4 redusert til én 

A4-standard. 

SAB har sagt at veien til excellence ikke går i den retningen. 

 

25. mai 2016 

John Peter Collett 
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