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Uttalelse fra Institutt for biovitenskap 

Institutt for biovitenskap syntes rapporten gjennomgående er god og har få bemerkninger til de foreslåtte 
tiltak. 

 

1) Vi støtter at det bør være mulig å rekruttere eksterne kandidater til lederstillinger på nivå 1, 2 og 3. 
Vi støtter også flertallet i arbeidsgruppen som ønsker innføring av enhetlig ledelse, som i henhold 
til loven krever tilsatt rektor, og ser at demokratisk innflytelse i prosessen som leder fram til 
tilsetting av rektor kan sikres, slik arbeidsgruppen påpeker, gjennom en såkalt «hybridmodell». En 
overgang fra todelt til enhetlig ledelse kan med en god hybridmodell styrke 
universitetsdemokratiet. 

2) Behovet for fornyelse av «governance» strukturen er sterkt påpekt i SAB rapporten. Fakultets- og 
instituttstyrer har store beslutningsfullmakter (budsjett, tilsettinger, intern organisering mm) og 
utgjør en viktig del av UiOs governance.  Vi finner det følgelig overraskende at arbeidsgruppen ikke 
har diskutert deres rolle generelt, men også spesielt i forhold til ønsket om enhetlig ledelse langs 
linjen: rektor - dekan - instituttleder.  

3) I kapittel 6.3 (side 18) omtales kobling mellom driftsoppgaver og faglig ledelse:  

"Det er et generelt utviklingstrekk at faglige og administrative oppgaver og utfordringer er mer 
sammenvevd i dag enn tidligere – et eksempel er at informasjonsteknologi ikke lenger primært handler 
om teknologi, men om digitale verktøy og nye kommunikasjonsformer av den største betydning for 
hvordan det arbeides med forskning, undervisning og formidling. Det samme gjelder langt på vei også for 
universitetets lokaler – bygningene og bruken av dem har i økende grad en fagstrategisk betydning, i sær 
for utstyrstunge fag. Universitetsbiblioteket har lenge vært opptatt av at dets naturlige organisatoriske 
plassering er i universitetets «faglige linje« og fikk i 2011 gjennomslag for det. Men en kunne like gjerne 
legge samme resonnement til grunn for plasseringen av USIT og Eiendomsavdelingen – de to andre store 
enhetene som gjennom sine prioriteringer og beslutninger er med på å legge viktige premisser for UiOs 
strategiske utvikling." 

IBV deler arbeidsgruppens syn at bygningsmassen for utstyrstunge fag har stor fagstrategisk 
betydning. Vi savner derfor en videre utredning rundt dette poenget. Mener arbeidsgruppen at 
Eiendomsavdelingen (og USIT) bør ligge i faglige linje? En kunne tenkt seg en organisering der drift 
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og ordinært vedlikehold/oppgradering lå til faglige enheter (institutt/fakultet), mens større tiltak lå 
til Eiendomsavdelingen (UiO sentralt). Vi er av den oppfatning at en tettere kobling mellom 
forvaltning av bygningsmassen og faglig aktivitet vil styrke universitetet og mener dette kan oppnås 
dersom UiO går over til en enhetlig toppleder med tilsatt rektor (se punkt 1, over). Et utgangspunkt 
kunne være at Underavdeling for plan og prosjekt lå til sentraladministrasjonen, mens 
Underavdeling for drift og vedlikehold lå til fakultet. Enkelte driftsoppgaver kunne ligge på 
instituttnivå, spesielt på store institutter som okkuperer hele bygninger. Dette henger også tett 
sammen med vårt punkt 4 (under; hvor skal handlingsrommet ligge og de strategiske avgjørelsene 
tas)?  

4) Vi er enige i at det bør opparbeides et større handlingsrom på alle nivåer og støtter 
"arbeidsdelingen" mellom nivåene. Vi ser dog at forskjeller internt på UiO; mellom fagområder, 
fakulteter og institutter muligens gjør behovet for et strategiske handlingsrom på ulike nivåer 
ganske variert. F.eks. kunne en tenke seg at handlingsrom for strategiske tiltak innenfor 
biovitenskap kunne ligge på IBV da instituttet dekker hele det store fagområdet. Innen forskjellige 
språk derimot ville det måtte være annerledes da ansvar for ulike språk er delt mellom forskjellige 
institutter på HF. 

5) Kapittel 7.2 (side 22) foreslår tiltak for å korte ned tiden det tar å ansette i vitenskapelige stillinger 
ved UiO. Det er vår oppfatning at det ikke er tidsbruken ved tilsettinger av FVA som hindrer at vi får 
de beste hodene, men at vi ikke tilbyr konkurransedyktige vilkår. Særlig i eksperimentelle 
fagmiljøer er det viktig med gode startpakker for å tiltrekke seg de dyktigste forskerne og dette kan 
være vanskelig å finansiere fra basis på nivå 3. En gjeninnføring av sentral støtte til startspakke vil 
antagelig ha mer å si for god rekruttering enn hurtigere behandling. Det er allerede fullt mulig å 
innføre alle de tiltak som er listet i kapittel 7.2 på instituttnivå. 

 
Høringsuttalelsen er vedtatt av instituttstyret på IBV den 19.5.2016 

 
 
Med hilsen, 
 

 
 
 
Finn-Eirik Johansen 
Instituttleder 


