
 

 

 

 

Blindern 25.5.2016 

SAB – Høringssvar fra NTL-UiO  

Utgangspunktet for rapporten fra arbeidsgruppe 4 om SAB er en målsetting om at «UiO skal styrke 

sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet».  

Det er en legitim diskusjon, og UiO må forholde seg til at bl.a. finansieringssystemene er endret og 

går i retning av mer internasjonal konkurranse. Men, UiO har et særskilt ansvar for å sikre fri og 

uavhengig forskning og høy utdanningskvalitet i Norge. Derfor må alle tiltak vurderes ut i fra UiOs 

brede mål og samfunnsmandat. Konkurranse, spissing og internasjonal posisjon må avveies mot 

nødvendigheten av samarbeid, bredde og det nasjonale kunnskapsbehovet.  

NTL er ikke enige i premisset om at konkurranse skaper bedre kvalitet. Vi mener at UiO bør ha en 

kritisk diskusjon om hvilke problemer konkurranse skaper for kvalitet i akademia. Slik at vi kan 

vurdere våre styringsmodeller på et selvstendig grunnlag ut i fra faglige behov i stedet for 

overordnede ønsker om spissing og effektivisering.  

Konkurranse kan være til hinder for kvalitet. Det kan stimulere til juks og det kan føre til at man 

prioriterer det som gir uttelling fremfor det som er faglig interessant. Erfaringer med konkurranse i 

finansieringssystemet har ført til økt kvantitet, ikke kvalitet. Samarbeid, med deling av informasjon er 

som oftest en mer effektiv arbeidsform som gir raskere resultater enn konkurranse mellom miljøer 

eller personer som har felles interesser. Konkurranse skaper uforutsigbarhet, mens forskning og 

utdanning utvikles best under trygge, forutsigbare og langsiktige rammer. Faglig aktivitet henger 

nøye sammen med arbeidsbetingelsene til de som skal utføre arbeidet. Vi opplever at kollektive 

arbeidsbetingelser blir svekket, slik at det etableres konkurranse om faste stillinger, lønnsnivå, 

forskningstid, driftsmidler og andre nødvendige basisressurser. På denne måten flyttes fokus bort fra 

fag og over til aktivitet som kan sikre individuelle goder, og det er ingen tvil om at dette vil svekke 

kvaliteten. Kreativitet og prestasjoner sikres best via trygge og forutsigbare betingelser, også for 

vitenskapelige arbeidstakere.  

Når UiO skal diskutere og vedta tiltak for å styrke kvalitet, savner vi en kritisk debatt om hva som er 

kvalitet i forskning og utdanning, om norsk kompetansebehov og langsiktig arbeid for kvalitet på 

temaer som ligger utenfor eksempelvis EU satsingsområder. 

NTL UiO vil advare mot å opprette SAB som en fast ekstern rådgivende gruppe for UiOs ledelse. 

UiOs strategier og mål må først og fremst defineres via de demokratisk sammensatte organene 

med UiOs egne ansatte. 

  



 

 

 

 

 

Rapporten inneholder flere gode beskrivelser rundt bottom-up styring, universitetsdemokrati og 

ansattmedvirkning. Problematisering av styring basert på fag eller administrasjon er viktig, det er 

også diskusjoner om hvordan UiO skal møte en økt detaljstyring fra departement, direktorat, NFR og 

NOKUT. Det er viktig at UiO diskuterer hvordan vi kan styrke interne prosesser for å sikre en fortsatt 

institusjonell autonomi som er basert på faglig styring og ikke på markedsretting av utdanning og 

forskning. 

Rapporten inneholder en del gode forslag, som viser at det ikke er nødvendig med en total omlegging 

av måten UiO styres på for å øke effektivitet og kvalitet. 

Men de mest sentrale og store tiltakene, peker dessverre i retning av mer administrasjon, 

sentralisering og avdemokratisering. Vi vil under kommentere det vi anser som de viktigste 

forslagene, og til slutt si noe om prosessen rundt arbeidsgruppen og høringen. 

Tilsatt rektor og valgkomite 

NTL UiO mener at valgt rektor er viktig for å forvare vår autonomi. UiO skal være en del av staten, 

men er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og kan ikke være underlagt detaljstyring fra 

departementet.  Faglighet skal ligge til grunn for styringen og vi må argumentere mot en 

instrumentell begrunnelse for kunnskap.  

NTL UiO mener det er viktig at valgene skal være reelle, baserte på politiske plattformer og med en 

bred og engasjert debatt blant alle universitetsansatte og omverden. For å få dette til, må UiO jobbe 

med å engasjere universitetssamfunnet løpende i overordnede universitetspolitiske debatter. Man 

kan ikke bevare gode demokratiske prosesser dersom disse kun skal aktiviseres hvert 4. år. Høy 

deltakelse er umulig å opprettholde dersom debatter ikke får reelle konsekvenser for de vedtak som 

fattes. Ansattinvolvering og demokrati krever at ledelsen jobber prioriterer dette høyt, ansvaret kan 

ikke overlates til et valgstyre.  

Erfaringer fra tilsettingsprosesser for ansatte ledere, er at det ofte kun er en kandidat som innstilles. 

Innstillingsråd har i praksis (uformell) makt til å utdefinere kandidater fortløpende, og vi frykter at en 

valgkomite med utvidede fullmakter like gjerne kan resultere i andre og færre kandidater enn 

universitetssamfunnet «selv» vil kunne jobbe frem. NTL UiO går derfor i mot forslaget om å gi en 

valgkomite ansvar for å jobbe frem flere kandidater. Vi er uenige at en begrensning til interne 

kandidater er et problem, da det er naturlig at man velges blant og av sine egne. En åpning for 

eksterne kandidater vil føre til undergraving av prinsippet om at universitet skal ledes av en som 

kjenner virksomheten godt, som kan styre nedenfra og opp, med lojalitet til virksomheten i stedet for 

ikke departement, næringsliv eller andre eksterne aktører. Det er vanskelig å se for seg hvordan 

dette skal sikres via f.eks. kvalifikasjonskriterier og hvordan disse i så fall skulle se ut. 

  



 

 

 

 

 
Tilsettingsprossedyre for vitenskapelig personale 
 
NTL UiO mener det er mye å hente på å bedre eksisterende rutiner for tilsetting i vitenskapelige 
stillinger, og ser derfor positivt på arbeidsgruppens forslag knyttet til forberedelser av 
rekrutteringsprosessen. 
 
Vi går i mot forslaget om å skille ansvaret for vurdering av vitenskapelige og andre kvalifikasjoner. 

Ved tilsetting av vitenskapelig personale skal den faglige best kvalifiserte søker få stillingen. Dersom 

man begrenser bedømmelseskomiteens rolle til kun å gjelde vitenskapelige kvalifikasjoner, og gir 

innstillingsmyndigheten ansvar for en totalvurdering, vil vitenskapelig kvalifikasjoner lett sidestilles 

med andre kriterier som pedagogikk, utadrettet virksomhet, ledelse og administrasjon, selv om det 

må være det klart tyngste kriteriet. I øvrige tilsettingsprosesser ser vi en klar dreining bort fra 

objektive kvalifikasjonskrav og over på vagt vurderte personlig egnethet. Det er viktig for 

kvalifikasjonsprinsippet og faglig kvalitet å ikke åpne ytterligere for denne typen vurderinger i 

vitenskapelige stillinger.  

NTL UiO støtter ikke forslag om å kutte saksbehandlingsprosedyren i såkalte ukontroversielle 

tilsettinger. Hvem eller hvilket organ skal avgjøre om saken er ukontroversiell og således ikke skal 

følge ordinær tilsettingsprosedyre? Hva med eventuelle ankemuligheter? NTL UiO understreker at 

alle ledd i en tilsettingsprosess ved UiO må følge kvalifikasjonsprinsippet, og at dette best sikres ved 

at tilsettingen behandles i formelle- og representativt sammensatte organer. Det er derfor viktig at 

UiO ikke innfører prosedyrer som reduserer hele eller deler av en bedømmelse/vurdering av en 

kandidats kvalifikasjoner til enkeltpersoner i administrasjonen eller til den aktuelle enhetens leder. 

Vertikale samhandlingsstrukturer 

NTL støtter arbeidsgruppens ønske om å fremme effektive og åpne beslutningsprosesser samt åpne 

nye kanaler «oppover». Men vi mener dette først og fremst sikres ved at vedtak fattes i 

representativt sammensatte beslutningsorganer, der alle ansatte kan følge saksgangene frem til 

endelig vedtak. Hyppige og faste møteplasser for de ansatte, i form av f.eks. allmøter og lærermøter 

vil også kunne bidra til åpne diskusjoner om veivalg og prioriteringer.  

Etablering av flere uformelle organer vil erfaringsmessig føre til at flere prosesser foregår i lukkede 

rom, uten representativitet, innsyn og kjennskap til temaer og konklusjoner. Dette gir selvsagt også 

mindre legitimitet og oppslutning rundt de vedtak som fattes.  

Vår oppfatning er at det er en stor frustrasjon blant UiOs ansatte over ulike ledergrupper som vokser 
i antall og omfang, uten vedtak eller mandat, uten dokumentasjon og sporbarhet i beslutninger som 
fattes. Dette er med å utydeliggjøre hvor den reelle vedtaksmyndighet og ansvar ligger, samtidig som 
det vanskeliggjør diskusjon om strategiske valg – når vedtak alltid vil kunne påstås å ha bred 
forankring blant lederne.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppen peker på at det er viktig at alle vet hvem som er deres nærmeste leder og hvem som 
har ansvar og myndighet. NTL UiO mener delegeringen og ledernettverkene ved UiO har fått så stor 
utstrekning at dette ansvaret er blitt fragmentert og utydelig.  Svaret er dermed ikke økt delegering.  
 
Det foreslås å opprette vertikale samhandlingsstrukturer innenfor forskning og utdanning som blant 

annet skal kunne brukes til å «hente frem og støtte opp om ideer og initiativ nedenfra. Fakulteter og 

institutter må legge til rette for at initiativtakere (enheter, forskningsgrupper el. l.) gis mulighet til å 

presentere ideer, og de må etablere arenaer som sikrer at fagfolk selv får en reell mulighet for å 

påvirke utvikling av eget fag/ disiplin». NTL UiO støtter tiltak for samhandling på tvers og mener det 

også kan være gode grunner til å opprette en egen viserektor for utdanning, slik at prioritering av 

forskning ikke totalt overskygger utdanningen.  

Det er midlertidig viktig at dette ikke blir en type uformelt organ som i realiteten fatter beslutninger 
utenom styrene. Og at de adskilte strukturene innenfor henholdsvis utdanning og forskning hindrer 
samspillet mellom disse.  

 

Styrke dekanmøtet 

Dekanmøtet kan brukes til å styrke den faglige styringen av UiO. Men vår kommentar om vertikale 
samhandlingsstrukturer uten klart mandat, uten demokratisk forankring og gjennomsiktig 
saksbehandling, gjelder også dagens dekanmøte.  
 
Det er uklart hvilket mandat en eventuelt styrket dekangruppe de skal ha, og hvor de får sitt mandat 
fra. Vil de diskutere og gi råd i saker som ikke er behandlet i fakultetsstyrene? Hvor har de i så fall sin 
legitimitet og forankring? Det er viktig at disse spørsmålene besvares før vedtak, så man ikke risikerer 
at en styrking av dekanmøtet fører til en forankring av dekanene fra toppen og ned, i stedet for at de 
fører til økt faglig styring fra bunnen og opp.  
 
Vi forutsetter at alle formelle organer ved UiO har representanter fra både ansatte og studenter. Så 
dersom dekanmøtets mandat endres, må det også oppnevnes representanter fra begge disse 
gruppene.  
 

Sentralisering 

Utvalget vil styrke strategisk evne ved å la en større andel av UiOs budsjett disponeres sentralt.  NTL 

UiO mener det kan være gode grunner til å sette av midler sentralt, for å sikre fellestiltak for hele 

UiO. Men det er i dag også mulig for universitetsstyret å be om avsettinger i budsjett over ett eller 

flere år til øremerkede formål som f.eks. utdanningskvalitet, forskningsprosjekter eller 

bygningsvedlikehold.  

  



 

 

 

 

 

NTL UiO går i mot kutt av enhetenes budsjetter for å sikre universitetsstyrets økonomiske 

handlingsrom. Den faglige aktiviteten skjer først og fremst lokalt, og deres handlingsrom må 

skjermes. 

Det foreslås at ledere på alle nivå skal gis større økonomisk handlingsrom og økt myndighet. NTL UiO 

mener at budsjettdisponeringer og strategiske beslutninger skal ligge i representativt 

sammensatte styrer, ikke overlates til den enkelte leder.  

Prosessen 

Ved oppstarten av arbeidsgruppene for å følge opp «Strategic Advisory Board» ble organisasjonene 

forsikret om at forslagene som utarbeides skal settes inn i en bredere kontekst rundt UiOs 

samfunnsoppdrag før man går til vedtak. Vi oppfordrer universitetsstyret til å følge opp denne 

intensjonen og unngår å endre UiOs styringsstrukturer med kun et begrenset mål om styrket 

internasjonal posisjon for øye. 

Videre er det gjentatte ganger blitt slått fast at spørsmålet om valgt og tilsatt rektor ikke skulle 

omfattes av arbeidsgruppe 4s arbeide. Leder av arbeidsgruppen har gått bort fra denne 

avgrensningen, på en måte som kom overraskende på både deltakere i arbeidsgruppen og 

organisasjonene. Dersom arbeidsgrupper skal ha legitimitet, må deltakerne oppleve at de er 

informert om både arbeidsform og mandat. Og at endringer eventuelt gjøres i samforstand innad i 

gruppen. Det kan neppe være ønskelig at utvalgsledere selv, underveis i prosessen, står fritt til å 

endre mandat og at sekretariat og ledelse så følger opp endringene uten egen vurdering. Ved 

forespørsel er organisasjonene ikke gitt annen forklaring på dette enn at de fullt ut har delegert 

ansvaret for arbeidsgruppe 4 til gruppelederen.  

Universitetsstyret vedtok at forslagene skulle sendes på bred høring. NTL UiOs erfaring er at dette 

ikke er blitt fulgt opp ved alle enheter. En bred høring med reell mulighet til å kunne diskutere og 

uttale seg, forutsetter at spørsmålene som reises blir presentert tydelig for alle ansatte og at de 

inviteres til reelle diskusjoner. Allmøtene som er blitt arrangert har vært dårlig besøkt. Vi ber om at 

universitetsstyret evaluerer høringsprosessen og diskuterer hvordan UiO i fremtiden kan sikre at 

spørsmål som berører hele universitetssamfunnet virkelig kan behandles så bredt som man her 

ønsket.  

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Dalen     Natalia Zubillaga 

leder      nestleder 


