
Høringsuttalelse om SAB-prosessen (Underdal-rapporten)

- fra ansatte representanter i styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Vi ønsker å komme med synspunkter på to saker: spørsmålet om delt eller enhetlig 

ledelse, og spørsmålet om hvordan man kan legge bedre til rette for mer tverrfaglig 

virksomhet ved UiO. 

1. Organisering og ledelse

STKs ansatte representanter er enige med SAB og gruppe 4 om at organisatoriske 

løsninger må være fleksible og tilpasset de ulike typer av virksomhet som finnes på 

UiO, og ikke basere seg på forhånd prioriterte modeller. Vi mener imidlertid at det 

samme gjelder spørsmålet om delt eller enhetlig ledelse. Tilsatte ledere kan ha mye 

for seg på nivå 3 hvor lederen på den ene siden ikke bør identifiseres med evt. faglige 

fronter i fagmiljøet, på den andre siden har så tett og løpende kontakt med sine ansatte 

at han/hun er henvist til å lytte til dem for å få ting gjennomført. Nærheten til 

aktivitetene gir dermed en viss sikring av medvirkning og demokrati også der hvor  

lederen er tilsatt av et overordnet nivå. Når det gjelder nivå 1 og 2 er demokratiske 

hensyn og lojalitet nedad i organisasjonen noe som etter vårt syn håndteres bedre med 

valgte ledere. Dette gjelder især nivå 1 som er meget fjernt fra basisaktivitetene på 

enhetene - som jo er hele UiOs grunnfjell. Hvis rektor er utvalgt og ansatt av et styre - 

hvis leder igjen er utpekt av departementet - vil lojaliteten i situasjoner med uenighet 

og konflikt tendere mot å gå oppad og ikke nedad i organisasjonen. Dermed settes 

både faglighet og viktige verdier i universitetskulturen i fare. Valg av rektor kan etter 

vårt syn gjerne foregår i form av en "hybridmodell" hvor en valgkomite er aktiv i 

prosessen med å finne  gode kandidater og kvalitetssikre deres kompetanse. Vi mener 

imidlertid ikke at en slik komite skal prioritere og innstille kandidater - det må være 

opp til velgerne.

Bortsett fra forslagene om hybridmodeller fremkommer det i gruppe 4s 

rapport ingen nye argumenter i saken: spørsmålet om delt eller enhetlig ledelse ble 

diskutert for 15 år siden med nøyaktig de samme argumenter. Et av de tyngste 

argumentene for enhetlig ledelse har vært at forholdet mellom rektor og direktør er 

uklart og vil være en potensiell kilde til konflikter. Så vidt vi er orientert har ikke 

dette vært et problem så langt i dette årtusen, så rent empirisk er det lite som tilsier at 

dette argumentet bør vektlegges. En valgt rektor betyr en leder som selv er forsker, 
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som kjenner organisasjonen og den situasjon de ansatte er i. Vedkommende skal som 

regel også tilbake til en lavere posisjon i organisasjonen etter endt lederperiode og må 

altså selv "leve med" de systemer han/hun innførte i sin rektortid. Dette ligger det en 

viss betryggelse i. 

Vi tror heller ikke man skal undervurdere den identitetsskapende effekt det har 

hatt innad, til at landets to største og eldste universitetet i denne saken så langt har 

klart å stå opp mot departementet. Det skaper stolthet og identifikasjon som vil kunne 

mistes hvis også UiO tilpasser seg departementets universelle ledelsesmodeller.

2. Tverrfaglighet og faglig nyskaping/kreativitet

Både SAB og gruppe 4 peker på at UiOs bastante fakultetsstruktur ("silostruktur") er 

en alvorlig brems for tverrfaglige initiativer. I kombinasjon med et fordelingsprinsipp 

hvor de fleste økonomiske midler kanaliseres ut til fakultetene - med den begrunnelse 

at det er på grunnplanet den faglige virksomheten skjer - betyr det at nyskapende 

faglig virksomhet på tvers av fakultets- og instituttnivå vanskeliggjøres. Dette fører i 

sin ytterste konsekvens til "Småforsk" modellen hvor hver fast vitenskapelig ansatt får 

noen få kroner om året til ekstra forskning. Det er en meget dårlig bruk av midler hvis 

målet var fornyelse og tverrfaglighet. Motstanden mot å holde penger av sentralt er 

begrunnet med at de så brukes til store ledelsesinitierte strategiske satsinger som de 

utførende forskere ikke har bedt om eller føler noe eierskap til - og dermed heller ikke 

sprudler av engasjement over (men hvor man kanskje deltar fordi det tross alt er den 

eneste mulighet for å gjøre noe annet).  I tilfellet med de store tverrfaglige HUMSAM 

satsingene i løpet av de siste 20 årene har det f.eks. gått uhyre mye tid og penger til å 

organisere det hele, og det har vært vanskelig for forskere på grunnplanet å få 

skikkelig grep om og innsyn i mulighetene, prosessene og beslutningene.  

STKs ansatte vil peke på at en "tredje vei" er mulig, og er den vi trenger: å 

holde tilbake midler sentralt til nyskapende og tverrfaglig forskning, og gjerne også til 

forskning og aktiviteter som bygger opp under internasjonale nettverk og kontakter, 

men å bruke disse midler som en slags interne "Frie programmidler", dvs. et sted hvor 

det går an å søke mindre summer som kan gi mening nettopp i forhold til nye 

initiativer og ideer (anslagsvis mellom 100.000 og 1.mill). Det måtte sikres en viss 

balanse mellom hovedområdene (på samme måte som NFRs Fripro har tre varianter), 

men ellers bør det ikke legges andre føringer til grunn enn tverrfaglighet, kvalitet, 

kreativitet og potensial for å realisere dette. Bevilgingen gis som en engangsforeteelse, 
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og det vil være opp til søker å organisere aktivitetene som gir mest mulig mening i 

forhold til prosjektet/aktiviteten (f.eks. om pengene brukes over kort eller lang tid). 

Og det bør også være enkelt å søke!

Å etablere et intern FRIPRO på UiO er  desto mer viktig i lys av utviklingen i 

NFR. For det første er også her langt størstedelen av midlene bundet opp av 

strategiske program med sterke politiske føringer - og da det disse programmer 

dekker blir snevrere og snevrere vokser køen på FRIPRO. Sammenlignet med de 

korte køer på de strategiske programmer er det grunn til å anta at den akademiske 

kvaliteten er langt høyere på FRIPRO som kun innvilger noen ganske få prosent av de 

støtteverdige søknader.  Det er altså en gullgruve av forskningsideer her som bare 

løper ut i sanden. Et annet problem med NFR (og det gjelder også FRIPRO) er at man 

opererer med store prosjekter (fra 7-8 mill. og oppover). Men nye ideer trenger ikke 

alltid så store bevilginger, de må utvikles først. Det gjelder i hvert fall innen 

HUMSAM-området. Samtidig krever nye initiativer ofte mer enn "Småforsk"-midler 

og mer enn den forskningstid som ligger i de faste stillinger. Vi har ved flere 

leiligheter hørt representanter fra NFR si at det ikke er forskningsrådets oppgave å 

støtte mindre prosjekter og initiativer og at dette ansvar må ligge på universitetene.  

Det er dette ansvaret som i dag faller mellom alle stoler: ikke varetas det av NFRs 

programpolitikk,  og ikke heller av universitetene så lenge det ikke avsettes midler 

sentralt  til dette. Resultatet er at det vekstlaget hvorfra tverrfaglighet og fornyelse 

skulle komme tørker ut.
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