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SAB-prosessen – Intern høring 

HØRINGSSVAR fra Parat UiO     12.05.2016 

Parat UiO er glad for den brede høringsprosessen og anledningen til å uttale seg. 

Som tjenestemannsorganisasjon er vi i vår uttalelse særlig opptatt av punkter som 

kan få konsekvenser for ansattes rettigheter og medbestemmelse på sin arbeidsplass. 

 

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

organisasjonen.  

1) Klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til fagmiljøer og 

prosjekter/tiltak. 

Midler omsettes i forskningsaktiviteter, og makt til fordeling av midler legger 

grunnlaget for prioritering av aktivitetene. Parat UiO har selvsagt intet ønske om å 

motsette seg et mål om prioritering av kvalitet, men stiller spørsmål ved hvem som 

skal definere hva som utgjør kvaliteten. Vi ser en potensiell motsetning mellom den 

vedtatte nærhetsmodellen der de enkelte fagmiljøer definerer kvaliteten i sine 

forskningsplaner og en «styrket ledelse» og «manøvreringsevne» på et nivå 1 og 2. 

Parat UiO mener det er problematisk å trekke inn midler som skal stå til disposisjon 

for ledelsene på nivå 1 og 2 dersom forankringen til forskningsmiljøene og deres 

prioriteringer ikke ivaretas. Se også hovedpunkt 3. 

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 

I utgangspunktet støtter Parat UiO at man kan behandle en del tilsettingssaker 

raskere enn i dag, særlig vinklet ut fra Underdals presisering i informasjonsmøtene at 

dette særlig dreier seg om å korte inn «dødtid» der det ikke skjer noe med søknader i 

påvente av neste fase i behandlingen. 

Parat UiO støtter imidlertid ikke tiltak som vil gå ut over ansattes avtalefestede 

rettigheter til medbestemmelse og innflytelse i tilsettingssaker. Det vil etter Parat 

UiOs mening være til stor skade dersom man fraviker ordningen med 

partssammensatte innstillingsråd og tilsettingsutvalg i tilsettingssaker. 

- økt innsats for å utforme attraktive karriereplaner for fremragende unge 

forskere i etableringsfasen. 
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Parat UiO er opptatt av livsfasepolitikk og karriereplanlegging for alle ansatte. Det å 

gi dyktige forskere i etableringsfasen gode karriereveier er derfor noe vi støtter. 

Parat UiO synes imidlertid det er betenkelig at det ikke sies noe om hvordan 

utvelgelsen av hvem som kan anses som «fremragende ung forsker i 

etableringsfasen» skal skje. Skal slike tiltak settes i system må det finnes åpne og 

objektive kriterier for hvem som kan gis et slikt tilbud, det kan ikke være overlatt til 

en enkelt enhetsleder alene å vurdere eller utpeke.  

Vi henviser også til oppslag i media i den senere tid der det påvises at bare én av fem 

post-doktorer oppnår fast tilsetting i vitenskapelig stilling etter endt periode. Når UiO 

ikke har en forutsigbar karrierevei for post-doktorene undrer vi hvordan 

«fremragende unge forskere i etableringsfasen» skal forstås og hvilken karrierevei 

disse skal gis sammenlignet med post-doktorene. 

 

3) Rekruttering av ledere, hvor  

(1) begrensninger som utelukker eksterne kandidater oppheves,  

(2) aktivt søk etter godt kvalifiserte kandidater også utenfor UiO inngår i 

prosessen,  

(3) 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 og 2. 

Dette punktet er nært knyttet også til 2 b, der enhetlig ledelse på nivå 1 (tilsatt rektor) 

er omtalt og anbefalt. Vi er overbevist om at det går an å finne en hybridmodell der 

ansattes medbestemmelse og studenters innflytelse på lederrekruttering får plass 

som en legitim og god erstatning for dagens valgordninger som har lav deltakelse, 

særlig blant studentene. Se også 2b. 
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II. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene. 

(1) UiO som institusjon må bli mer handlekraftig 

(2) Det må lages nye kanaler «oppover» for ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer 

(3) uklarheter og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse må 

bort 

Arbeidsgruppens oppskrift inneholder flere spesifikke tiltak. Blant disse er: 

a) Binde lederne for forskning og utdanning på de tre øverste nivåene i 

organisasjonen tettere sammen.  

Parat støtter at man får viserektorer med ansvar for hhv. forskning og 

undervisning som speiler organisasjonens øvrige oppbygging. 

 

b) Flertallet i gruppe 4 ønsker enhetlig ledelse på nivå 1 for å oppnå tiltak (III). 

Parat UiO er for en ordning med tilsatt rektor. Vi mener at det må være mulig 

å finne hybridmodeller som ivaretar rektors legitimitet innad samtidig som 

man bruker departementets hovedmodell for ledelse av universiteter og 

høyskoler. 

 

c) UiO bør foreta reform av organiseringen for å få effektive og åpne 

beslutningsprosesser. 

Parat UiO har sammen med øvrige foreninger ved flere anledninger påpekt 

mangelen på medvirkning og åpne beslutningsprosesser med hensyn til 

dekanmøtene. Vi mener derfor at en styrking av dette møtet i kombinasjon 

med at de som utfører policy som avgjøres i disse møtene trekkes ut, blir feil 

medisin. Vi mener at en satsning på dette møtet i sin nåværende form heller 

ikke vil gi den ønskede effektivitet og åpenhet i beslutningsprosesser som 

etterspørres. 
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III. Tiltak for å sikre at organisasjonen kan reagere raskt på endringer.  

I punktene 7-9 står en anbefaling om økonomisk handlingsrom for ledere -  

«handlingsrom som supplerer hverandre». 

Etter vårt syn har universitetsstyret nå foregrepet eventuelle resultater av høringen 

på dette punktet med sine vedtak om kutt i fakultetenes rammer den 3. mai 2016. 

Som vi skriver under I – 1 ser vi en motsetning mellom nærhetsmodellen og disse 

tiltakene. Kutt ved fakultetene iverksettes nå uten at det foreligger en kvalitetssikret 

plan for hvordan handlingsrommet skal brukes og hvilke fagmiljøer midlene er ment 

å styrke. Vi mener dette nå har skjedd uten det rapporten ønsker, nemlig 

langsiktighet, bred involvering av ledere på alle nivåer og effektiv samhandling. 


