
Vedlegg: Svarskjema for høringsinstanser 
 

  
SAB-prosessen – Intern høring  
Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet 
 
Institutt for helse og samfunn (Helsam) har diskutert rapporten fra Arbeidsgruppe 4 i 
instituttrådet og i ledergruppen. Instituttet ser på rapporten som et godt 
grunnlagsdokument som drøfter og tar opp sentrale forhold av betydning for veivalg 
fremover. 
 

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. 
 
2) Rekruttering av vitenskapelig personale, hvor UiOs muligheter til å nå opp i 
konkurransen om kandidater på høyt internasjonalt nivå bedres gjennom bl.a. 
raskere behandling av tilsettingssaker, og økt innsats for å utforme attraktive 
karriereplaner for fremragende unge forskere i etableringsfasen. 
 
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). 

 
Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på arbeidsgruppens forslag til 
hovedkategori I og tiltakene 1-3.  
 
Hvis klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler skal leses som en 
ambisjon om å satse mer på dagens sterke miljøer og gjøre dem enda bedre, er vi usikre 
på om det forenlig med å holde fast i at UiO skal være et breddeuniversitet. Hvis en slik 
dobbel ambisjon skal opprettholdes, må sannsynligvis spissing mot excellens være liten 
i omfang, og da er spørsmålet om effekten blir stor nok til det har synlig effekt for UiO. Å 
bli "et ledende universitet" er en uklar målsetning. Vi mener derfor at det må tydeligere 
frem hva som er målet for en satsning på sterke miljøer. Samtidig må begrepet 
"breddeuniversitet" tydeliggjøres.  
 
Når det gjelder ledelse, er det Helsams oppfatning at denne må være godt tilpasset 
institusjonens kultur og organisasjonens egenforståelse. Ledelsen må ha høy legitimitet. 
Disse vurderingene gjør at vi ønsker valgt ledelse. Vi er åpne for nye varianter som 
beskrevet, for så sikre demokratiske og reelle valg.  
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II) Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom 
styringsnivåene, med sikte på tre delmål: (a) styrke handlekraften for UiO som 
institusjon, (b) åpne nye kanaler ”oppover” for 
ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer, og (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). 
 
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. 
 
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. 

 
Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på arbeidsgruppens forslag til 
hovedkategori II og tiltakene 4-6. 
 
Vi vil bemerke at rapporten kan være et godt grunnlag for enheter på alle nivåer til å 
gjennomtenke sin organisering, arbeidsform og lederskap.  

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

 
Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på arbeidsgruppens forslag til 
hovedkategori III og tiltakene 7-9. 
 
Helsam mener det er viktig å ha sammenheng i strategiene på alle nivå i organisasjonen. 
Det er bra at man forsøker å sette opp hvilke typer tiltak som skal understøttes på hvert 
nivå. Samtidig er ikke dette uproblematisk eller uten utfordringer. Strategiske 
satsninger kan snevre inn rommet, uten at dette er intendert. Hvor ligger ansvaret for å 
holde et blikk på at den ønskede bredden allikevel får betingelser som gir rom for 
fremvekst av nye og innovative temaer og forskningsområde? 
 
 
Høringsinstansene bes også om å gi tilbakemelding på hvilke av 
tiltakshovedkategoriene I – III som eventuelt bør prioriteres, og om dere har andre 
synspunkt på arbeidsgruppens rapport. 
 
Rapportens innhold og drøftinger tar utgangspunkt i hva UiO skal være. Dette er et 
springende punkt, fordi det kan synes som om noen av drøftingene ikke tar opp i seg 
bredden av konsekvensene av alternativene. For eksempel vil en økt sentral avsetning 
(og som nesten automatisk vil følges opp av økt avsetning på fakultetsnivå) 
nødvendigvis måtte føre til redusert basisbevilgning på grunnenhetsnivå. Dette vil igjen 
måte føre til at noen av dagens aktiviteter eller oppgaver må reduseres eller kuttes helt. 
Det må jo være hele poenget med en sentral avsetning at midler skal omfordeles, etter 
andre prinsipper enn i dag, og da må noe bort. Det er derfor vår oppfatning at 
konsekvensene må beskrives bedre og mer fullstendig. 
 
Helsam er noe bekymret for at samling av makt sentralt og satsningen på enkeltmiljøer 
går utover andre. Kollegafellesskapets rolle kan bli usynliggjort og neglisjert.  Videre kan 
det være vanskelig å få til økt tverrfaglighet og nye initiativ hvis midlene og 
handlingsrommet sitter høyt i organisasjonen.  
 
SAB rapporten vektlegger tverrfaglighet som viktig for UiOs videre utvikling. Det savnes 
en tydeligere diskusjon av hvordan UiO best tilrettelegger for det. Her kan man tenke 
seg å arbeide videre med satsninger som Livsvitenskap og Energi. I så fall er det en 
sentralt styrt tilrettelegging for tverrfaglighet på bestemte måter (jf de ulike 
satsningenes måte å gjøre det på). Det er et spørsmål om slike overgripende satsninger 
vil skape nye varige samarbeidskonstellasjoner. I så fall er det i henhold til intensjonen. 
Men det er grunn til å frykte at slike samarbeid på tvers lever så lenge det er ekstra 
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midler, og forvitrer deretter. Vi ønsker en drøfting av det heller skulle legges til rette for 
å bygge opp tverrfaglighet i nivå 3 og 4.  
 
UiO har hatt som et viktig prinsipp i sine fordelingsmodeller at grunnenhetenes 
budsjetter må være mindre avhengig av resultatbaserte komponenter, for å unngå at litt 
tilfeldige svingninger får uønskede utslag. Vi mener det er grunn til å være bekymret for 
at slike effekter kan oppstå som følge av sentraliserte avsetninger. 
 


