
 

FORSKERFORBUNDET VED 

UNIVERSITETET I OSLO 

Postboks 1048 Blindern 

0316 Oslo 

Telefon 22 85 43 40 

 Telefaks 22 85 74 91 
 
 

forskerforbundet@uio.no 

http://foreninger.uio.no/forskerforbundet 

- 

 

 

 

 

Forskerforbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vår dato: 25.5.2016 

 

 

 
Høringsinnspill til SAB-rapporten «En organisasjons- og beslutningsstruktur som 
understøtter UiOs strategiske mål» 
 

Forskerforbundet takker for invitasjonen til å levere høringssvar. 

Forskerforbundet har flere kommentarer til rapporten, men innledningsvis vil vi si at den bærer 
gjennomgående preg av å ønske bedre kvalitet i alle ledd. Det er naturlig for UiOs ansatte å være opptatt 
av kvalitet, og man kan legge til grunn at UiOs ansatte har søkt seg til oss nettopp på grunn av dette.  
Forskerforbundet undrer seg derfor over vektleggingen i rapporten av kvalitet som «mangelvare». Er 
dette situasjonen på et av Norges ledende universitet? Er løsningen å benytte seg av 
konkurransevirkemidler for å gi mer til allerede sterke miljøer, eller burde man heller satse på tiltak som 
støtter opp om å bygge en kvalitetskultur i miljøer som regnes som svakere? 

I prosessen videre blir det viktig å ta seg tid til å utrede endringsforslag, gjennomføre dem trinnvis, og i 
stor grad inkludere de ansatte i underveis. Universiteter er institusjoner hvor mye av identiteten og 
kulturen (kvaliteten!) har vokst fram over tid, i samspill med veksten i organisasjonsstrukturen og 
samfunnsoppdraget. Endrer man for mye for fort kan viktige legitimerende funksjoner forsvinne. 

Kommentarene til rapporten er gitt fortløpende som innrykk i teksten. 
 
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. 
 

Her må det skilles mellom de store og de små prosjektene. Mindre prosjekter/tiltak vil i sin 
startfase være mye mer sårbare enn de større som også har større fagmiljøer som støtte. En kultur 
for å trekke de små med er viktig. 

 
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. 
 

Forslagene som angår kortere saksbehandlingstid ved ansettelser i vitenskapelige stillinger 
innenfor gjeldende regelverk, er i hovedsak gode. Bedre planlegging av ansettelsesprosessene kan 
gjøre at dødperiodene blir vesentlig kortere enn i dag. Det er også rimelig å avgrense noe de 
sakkyndiges mandat til å dreie seg om søkernes vitenskapelige kompetanse. Derimot er det ikke 
formålstjenlig å utvide bruken av kallelser og å fjerne det sentrale tilsettingsutvalgets rolle.  
 



Forskerforbundet støtter tiltakene for bedre ivaretakelse av midlertidige tilsatte, men dette 
arbeidet må følges opp og styrkes. 

 
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). 
 

Et langtidsperspektiv er viktig dersom man ønsker kvalitetsheving gjennom rekruttering. 
Kompetansen som skal utgjøre ryggraden i et miljø må bygges over lengre tid samtidig som man 
styrker miljøets/enhetens renommé. Kjennskap til lokale forhold vil være viktig og en slik 
kunnskap kan ikke alltid hentes inn utenfra. Dette gjelder spesielt innen ledelse, der faglig innsikt 
og forståelse av administrative prosesser er en nøkkelfaktor. En leder må alltid ha legitimitet på 
nivåene under og over. 

 
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). 
 

Tanken om en struktur som skal ivareta de gode forslagene «nedenfra og opp» er god, men vi 
ønsker å understreke, slik rapporten også gjør, at dette må følges opp med økonomiske midler, 
både til selve initiativene og til tiltak som støtter opp om en slik kultur.   

 
 
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. 
 
 

Forskerforbundet bemerker at mandatet ikke gir tydelige føringer på at gruppen skulle 
konkludere i forhold til tematikk om valgt eller ansatt ledelse på nivå 1. Vi er kritiske til måten 
dette spørsmålet ble brakt inn i denne prosessen. Tjenestemannsorganisasjonene ble under 
prosessen forsikret om at dette ikke skulle utgjøre en viktig del av gruppens arbeid. Helt på 
slutten av gruppe 4s arbeid ble det, – via håndsopprekning, tatt stilling til om man var for eller i 
mot ansatt ledelse. Dette ble så brakt inn for universitetsstyret ved overlevering av rapporten. 
Flertallets forslag om innføring av enhetlig og dermed ansatt ledelse på nivå 1 ved UiO er 
mangelfullt utredet og begrunnet i rapporten. Dette er et tema som trenger en helt annen, større 
og egen utredning. Forslaget fra flertallet vil trolig få vidtrekkende konsekvenser for styringen av 
universitetet. Verken universitetet som institusjon eller de ansatte er tjent med en 
slik ledelsesmodell. Den vil svekke de ansattes mulighet til påvirkning.  
 



Konsekvensene her kan bli at midlertidigheten øker og de ansattes medbestemmelse svekkes. 
Erfaringer fra København, NTNU og Nord Universitet viser at styrene ønsker raske omveltninger 
i organisasjonene, og at det skjer på bekostning av de ansatte. Vi kan ikke gå i en retning som 
endrer universitetene mot å bli private bedrifter. Det vil føre til at grunnverdiene endres – 
«competition and excellence» som mål kan ikke alene være universitetets plattform. 
 
Innfører man en ledelsesmodell basert på ansatt ledelse på nivå 1, vil dette trolig forplante seg på 
nivåene under. Dermed vil den viktige faglige, men også administrative dynamikken som bør 
eksistere mellom ansatte og ledere, trolig svekkes. Ikke minst vil de ansattes mulighet til å påvirke 
prosesser som angår deres arbeidshverdag reduseres. Dette er ingen tjent med - ei heller 
studentene og deres læringsvilkår, som jo er en av våre viktigste kjerneoppgaver. 
 
Forslagene som angår valg av ledere, og hvordan valgene kan gjennomføres på en bedre måte i 
dag, er derimot gode. For å oppnå en revitalisering av universitetets interne demokrati, er det 
fornuftig å stille krav om det skal være minst to kandidater til ethvert ledervalg og at det kan 
åpnes for at kandidatene ikke allerede er ansatt ved UiO. 
 
Rapporten bruker lite plass på å diskutere hvordan de ansatte kan bli mer involvert i styringen av 
grunnenhetene gjennom for eksempel en styrking av instituttstyrene- og -rådene. Utfordringene 
med styring og ledelse av tverrfaglige prosjekter vies heller ikke nok plass, til tross for at det var et 
sentralt poeng i den opprinnelige SAB-rapporten. I stedet ser det ut til at rapporten legger opp til 
en enda sterkere linjeledelse gjennom enhetlige ledere på institutt og fakultetsnivå. 

 
 
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. 
 

Universitetsmuseene og Universitetsbiblioteket er enheter med ansatte i førstestillinger. 
Forsknings- og formidlingsevnen er stor. Hver av disse står også i en nasjonal særstilling i forhold 
til kompetanse og kvalitet. Det vil være unaturlig for disse å ligge utenfor den faglige linjen og 
deltakelse i strategiske og politiske spørsmål. Forskerforbundet er derfor skeptisk til at disse 
utelates fra en viktig del av de vertikale strukturene. 

 
 
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. 
 

Det er viktig å fortsette linjen med at store utgifter som skyldes uforutsette hendelser  kan dekkes 
opp med ekstraordinære midler. Det er også positivt at det kan bygges opp et større økonomisk 
handlingsrom. Dette må derimot ikke gå på bekostning av andre enheter slik det av og til gjør nå. 

 
9. Handlingsrommet på nivå 3 (Institutter og sentre) i hovedsak brukes mer operativt, på lokale tiltak og 
oppfølging av felles prosjekter. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Forskerforbundet ved UiO 
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