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SAB – rapport fra arbeidsgruppe 4.  Høringsuttalelse fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultets styre.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets styre behandlet i møte 19. mai 2016 forslag til 
høringsuttalelse som nevnt over.  

Til styrets behandling forelå innspill fra ledergruppene ved Farmasøytisk institutt, Fysisk institutt, 
Institutt for biovitenskap, Institutt for informatikk, Kjemisk institutt og Institutt for teoretisk 
astrofysikk. 

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

1. Prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler: Det er ingen uenighet om dette 
tiltaket. Kvalitetsbegrepet må omfatte kvalitet i alle ledd – man må legge til rette for at alle 
ansatte på alle nivå og ansvarsområder kan yte kvalitet. 

2. Rekruttering og karriereplaner: Det er stor enighet om at tilsettingssaker bør kunne 
behandles raskere.   Karriereplaner for unge lovende forskere er også et meget godt tiltak. I 
denne forbindelse kunne vi ønske at lovreguleringen av midlertidig tilsetting gjøres klarere. 

3. Rekruttering av ledere: Det er enighet om at man ikke bør utelukke eksterne kandidater – 
til alle nivåer.  For å skape balanse, er vi samtidig avhengige av at det også rekrutteres gode 
ledere internt.  Aktivt søk etter gode kandidater bør kunne skje for alle stillingskategorier. 

Det er bred enighet om bruk av hybridmodeller, med studentdeltagelse på 20% i komiteene.  

II  Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene

4. Det er bred enighet om at det bør etableres en ordning med viserektor med utdanning som 
hovedansvarsområde.  Viserektor for utdanning har en naturlig plass i rektors team, 
sammen med pro/viserektorer for henholdsvis forskning og internasjonalisering. 

5. Fakultetsstyret var delt i synet på enhetlig ledelse på nivå 1.  Representanten for de teknisk-
administrativt tilsatte mente man bør beholde nåværende ordning, mens studentene og 
representanten for de midlertidig tilsatte ikke hadde noen preferanse her.  De øvrige 
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medlemmene (fem) var for en ordning med enhetlig ledelse – med hybridmodell for 
rekruttering av ledere på nivå 1 og 2.  

Uavhengig av hvordan ledere rekrutteres, er det et ufravikelig prinsipp at universitetets
ledelse på alle nivåer skal ha legitimitet i organisasjonen. 

6. Bred vurdering av eksisterende organisering: Spørsmålet her er hvordan man kan finne 
frem til en styringsmodell som muliggjør samhandling mellom de kollegiale fellesskapene 
og linjestrukturen.  

Med unntak for studentrepresentantene var det enighet om at deltagelse i dekanmøtet bør 
begrenses til universitetsledelsen og dekanene. Studentene mener at de bør ha plass i dette 
møtet.

III  Bygge opp et større økonomisk handlingsrom på alle nivåer i organisasjonen

Det er i all hovedsak enighet om at det bør opparbeides et større handlingsrom på alle 
nivåer, og at arbeidsdelingen synes fornuftig.  Man må imidlertid unngå systemer som 
ytterligere øker transaksjonskostnadene før miljøene får sine forskningsmidler.  

En generell kommentar til rapporten er at den ikke tydeliggjør godt nok at utviklingen av 
universitetet bør være basert på dets egenart, både som det fremste universitetet i Norge og 
egenarten ved å være en del av norsk og nordisk kultur
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