
SAB. Høringsmøte 19.05. 2016 med internt valgte styrerepresentanter i 
fakultets-, museums- og senterstyret ved UiO.  

Vitenskapelig gruppe  
 
Gruppen fremhevet følgende punkter som tilbakemelding til universitetsstyret: 
 

 Kollegafellesskapet. Det mangler gode arenaer for å dyrke et bredt 
kollegafellesskap ved UiO i dag. Linjestrukturene dominerer og er 
nødvendige, men må bevisst suppleres med prosesser og uformelle 
møteplasser som inviterer til universitetspolitiske diskusjoner  på tvers i 
organisasjonen. Styrerepresentantene for de vitenskapelig ansatte ønsker 
å kunne dele erfaringer med hverandre og bidra til et mer levende 
universitetsdemokrati.  
 

 UiOs faglige egenart bør også beskrives nærmere slik at vi blir mer 
bevisste på hva den faktiske består i og kan diskutere hvordan den kan 
utnyttes bedre i den internasjonale konkurransen både i undervisning og 
forskning. 
 

 Tverrfaglighet – dette er et svært og viktig utviklingsområde for UiO slik 
SAB påpeker. Vi må diskutere nærmere hvordan vi skal komme videre.  
Dette er nettopp en type diskusjon som bare finner sted med tilstrekkelig 
seriøsitet dersom det legges til rette for at det skal skje. Det etterlyses et 
tydelig initiativ fra styret og ledelsen når det gjelder tverrfaglighet ved 
UiO. Det kan avsettes midler sentralt (nivå 1 og 2) til å teste ut 
tverrfaglige grasrot-initiativ i mindre skala, helst organisert på en måte 
som ikke blir arbeidskrevende og byråkratiske, men som er orientert mot 
å identifisere og gi rom for de nye, gode ideene.  
Et forslag om å etablere et internt «FRIPRO»-program ble fremsatt fra 
STKs representant (forslaget utdypes i en egen høringsuttalelse fra 
ansatte-representanter i STKs styre). 

 
 Å styrke de beste fagmiljøene ytterligere er vel og bra, men kan også føre 

til uheldig konservering og bremse viktig faglig fornyelse. Dette er et 
dilemma. Vi trenger mer bevisste ledelsesgrep ved UiO for å fremme 
faglig fornyelse. 

 
 Større fokus på implementering av de vedtak som fattes. Det er behov for 

å fullføre prosesser og øke oppmerksomhet på personalpolitiske tiltak. 
UiO trenger en mer gjennomtenkt personalpolitikk for å lykkes – en ny 
rekrutteringspolitikk er bare ett element i dette.  

 
 Styring og ledelse ved universitetet bør inspirere den enkelte til 

engasjement i større grad enn vi får til i dag. 
 

 Faren utenfra og behovet for beredskap ble kommentert. Viktig at det 
påpekes og at vi har høyere bevissthet om mulige utfordringer for 
akademia i fremtiden, men en detaljert beredskapsplan må ikke bli en 



plan for nedskjæring og frykten for mulige kutt, må ikke resultere i at UiO 
handler defensivt og kortsiktig.   

 
 De vitenskapelige styremedlemmene er opptatt av at valgt ledelse ved 

UiO har mange fordeler som oppveier ulempene. Vårt inntrykk er at 
flertallet ved UiO ønsker å opprettholde rektorvalg, men at det er enighet 
om at det er behov for å forbedre valgprosessen for å skape større 
engasjement og deltakelse og få frem flere dyktige rektorkandidater.  

 
Oppsummering sluttført 31.05.2016 


