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Høringssvar fra Sosialantropologisk institutt
Alle ansatte på instituttet stiller seg bak uttalelsen.

Kategori I

Tiltakene 1 og 2 er fornuftige. 

Tiltak 3. SAI mener at viktigheten av faglig autonomi og ivaretakelse av universitetsdemokrati 
tilsier at ledelse på nivå 1 og 2 velges blant de som skal ledes. Tiltak a og b under dette punktet 
benyttes i dag til å finne de best egnede forskerne til forskerstillinger, og er en strategi tilpasset for 
dette. For å sikre faglig autonomi og akademisk frihet kan ikke ledelse på nivå 1 og 2 underlegges 
samme kriterier, men må behandles som demokratiske prosesser. Dette tilsier valg. 

Fremragende forskning og undervisning er utenkelig uten engasjement og entusiasme for fagene og 
arbeidet. Vi mener en styringsmodell basert på kollegial styring og ledere som står til ansvar 
nedover i systemet, ivaretar dette hensynet best. 

Kategori II

4 SAI opplever at samarbeid og arbeidsdeling mellom fakultet og institutt fungerer tilfredsstillende, 
og ser ikke behov for reformer her. 

5 Av samme grunn som gitt i kommentar til punkt 3, støtter SAI mindretallets syn og mener at 
viktigheten av valgt ledelse må gå foran andre organisasjonsmessige hensyn. 

6 Ingen kommentarer til dette. 

Kategori III

Tiltak 7 og 8. Vi ser behovet for å kunne prioritere på nivå 1 og 2.
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Tiltak 9. Som rapporten påpeker er universitetet avhengig av engasjerte forskere som utformer og 
driver frem prosjekter. Her er instituttene og andre enheter på nivå 3 avgjørende. Det er derfor av 
avgjørende betydning at instituttene, hvor forskningen finner sted, beholder et strategisk 
handlingsrom for å kunne møte en stadig skiftende virkelighet.
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