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Høringssvar fra SUM - SAB-gruppe 4 rapporten
Som en oppfølging av SAB-rapporten ”En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter 
UiOs strategiske mål”, har universitetets ledelse sendt SAB-gruppe 4 rapporten på høring til alle 
enheter og ansatte. Universitetsledelsen vil først og fremst ha tilbakemelding på hvorvidt 
forslagene i rapporten vil bidra til å styrke universitetets forsknings- og undervisningskvalitet i tråd 
med strategiske mål og ambisjoner, og hva som eventuelt bør prioriteres.

Det er særlig to poeng Senter for utvikling og miljø ønsker å kommentere:

1) Et flertall i gruppe 4 vil at UiO skal gå over til departementets hovedmodell, der 
universitetsstyret får ekstern leder oppnevnt av departementet, og rektor tilsettes av 
universitetsstyret.

Ingen av modellene kan garantere god ledelse, men SUM ønsker å fortsette med nåværende 
ordning der rektor velges.

Begrunnelse:

 Med ansatt rektor øker risikoen for å få en kandidat utenfor UH-sektoren som potensielt har liten 
grad av tillitt i forskermiljøene på UiO. En kandidat utenfor UH-sektoren vil sannsynligvis bruke 
lang tid på å forstå hvordan universitetet fungerer, og vi mener at vi i større grad kan risikere å få 
en leder som ikke er i takt med resten av organisasjonen. Det er viktig at en leder av UiO forsvarer 
universitetets verdier om kreativitet, uavhengighet og akademisk kvalitet.

Et universitetsstyre med sterk ekstern representasjon vil i en ansettelsesprosess lettere kunne bli 
påvirket av kandidater med ambisiøse, men uforankrede planer og mål. Dette vil kunne resultere i 
mye støy internt, noe som ikke bare vil kunne svekke institusjonens resultater men også gå ut over 
motivasjon og arbeidsmiljø hos de ansatte på UiO.

Et universitetsmiljø er ingen lett organisasjon å lede, men mye tyder på at man oppnår bedre 
resultater der en leder er i stand til å fatte vanskelige avgjørelser samtidig som han/hun lydhør for 
de som sitter på mest kompetanse, nemlig forskerne selv. Med en valgt rektor vil det være lettere å 
forsikre seg om at en leder av UiO innehar nødvendig forskerkompetanse og erfaring fra et 
universitet e.l. Erfaring viser at gode forskergrupper og fremragende fagmiljøer skapes gjennom 
forskerinitierte satsninger, det må en rektor ved UiO kjenne til.
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SUM er også opptatt av hva som vil skje i en situasjon med mistillit til rektor. Hvis ansvaret ligger 
på et styre med sterk ekstern representasjon, vil ikke styret ha tilstrekkelig innsikt i hvordan 
lederen fungerer i forskningsmiljøene. De kan ikke nok om problemstillingene, og vil lettere støtte 
seg til lederens forklaring, mens en valgt rektor må stå til ansvar for de som har stemt på 
ham/henne.

Når det er sagt betyr ikke det at vi ikke ser utfordringer med dagens organisering. Og vi er enig i 
mange av utfordringene som er nevnt i rapporten. Men vi mener, som mindretallet i utvalget 
påpeker, at utfordringene kan løses gjennom en pragmatisk klargjøring av prosedyrer.

Det er viktig å ha gode kandidater til rektorstillingen på UiO og hvordan dette best kan sikres bør 
utbedres.

2) Kapittel 10 - Tverrfaglighet

Under avsnitt 10.2 Utdypende kommentarer står det at (…) «egne institusjonelle innsatsområder 
er ett av UiOs strategiske virkemidler for å realisere Strategi 2020. Så langt har Universitetsstyre 
opprettet tre tverrfakultære satsningsområder for utvikling av tverrfaglig forskning (Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden)». Videre kan man lese at «det er viktig å lære av erfaringene som er 
høstet i etableringsfasen med tanke på å håndtere nye initiativ på gjennomtenkt måte.»

Vi vil benytte denne anledning til igjen å minne om at det det ligger et stort og ubrukt potensial for 
forbedringen av tverrfaglig samarbeid på UiO gjennom å trekke på erfaringene fra de syv 
tverrfakultære satsingene som var forløperne til enkelte av de tre som nå er aktive.

Vi stiller oss undrende til at rapporten ikke forholder seg til det vell av erfaringer som allerede 
eksiterer på UiO med hensyn til utvikling av tverrfaglig forskning og undervisning. Blant annet har 
SUM i en årrekke organisert forskning på tvers av disipliner og institutter deriblant som vertskap 
for to av disse tverrfakultære satsingene MILEN og LEVE som begge ble koordinert fra SUM. Vår 
erfaring tilsier at det er nettopp i organisasjon- og beslutningsstruktur utfordringene for tverrfaglig 
samarbeid ligger. Dette bør etter vår mening være en prioritert oppgave skal UiO kunne nå sine 
mål som beskrevet i Strategi 2020.  

Vi stiller vår erfaring med tverrfaglig forskning til disposisjon.



3

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.


