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SV-fakultetets høringssvar til rapport fra arbeidsgruppe 4 etter arbeidet til Strategic 

Advisory Board - SAB - En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter 

UiOs strategiske mål 

Vi viser til universitetsdirektørens notat av 27. april 2016, der fakultetet innen 25. mai inviteres til å komme 

med innspill til ovennevnte rapport. 

Det går fram av universitetsdirektørens notat at universitetsstyret har ønsket en bredest mulig høring av 

tiltaksforslagene i rapporten før styrets behandling 21. juni. 

Fakultetet arrangerte derfor et allmøte 4. mai. Til stede på møtet var ca. 50 ansatte, samt arbeidsgruppens 

sekretær Inger Stray Lien og arbeidsgruppens leder Arild Underdal. Underdal redegjorde for 

arbeidsgruppens arbeid og forslag til tiltak. Han presiserte at arbeidsgruppen har forholdt seg til de 

utfordringer SAB har pekt på med hensyn til UiOs muligheter til å nå målene i Strategi 2020. 

Arbeidsgruppen har ikke sett det som en del av sitt mandat å ta stilling til målene i seg.  

Arbeidsgruppens rapport har ikke vært behandlet av fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet, men legges fram til orientering i styrets møte 7. juni. Grunnenhetenes kommentarer og innspill går 

direkte til universitetsdirektøren.   

Fakultetet slutter seg til de generelle føringene i arbeidsgruppens rapport. Valget av tilnærming til 

mandatet og den oppgaven styret ga arbeidsgruppen, har resultert i et godt og saklig bidrag til diskusjonen 

til videre utvikling av organisasjons- og beslutningsstrukturen ved UiO. 

Fakultetet støtter utvalget i at kvalitet bør være det overordnede hensynet ved tildeling av midler til 

prosjekter og fagmiljøer, ved rekruttering av ledere og av vitenskapelig personale. Fakultetet setter selv 

årlig av såkornmidler til fagmiljøer som har som mål å nå opp i internasjonal konkurranse om 

forskningsprosjekter. I løpet av våren og høsten vil fakultetet også gjennomgå sine rekrutteringsrutiner for 

å sikre at grunnenhetene stiller høye faglige krav både ved nytilsettinger og ved opprykk til professorater.  

Fakultetet er enig med utvalgets flertall i at det bør være enhetlig ledelse også på nivå 1. De samme 

argumentene som i sin tid ble brukt ved innføring av enhetlig ledelse på nivå 2 og 3, kan også gjøres 

gjeldende på nivå 1. Med dagens Universitetslov kan dette bare oppnås ved at UiO velger departementets 

hovedmodell med ansatt rektor og ekstern styreleder. Fakultetet slutter seg til at det arbeides videre med 

tanke på å finne hybride løsninger som ivaretar universitets autonomi og sikrer at rektor fremdeles gis et 

mandat av universitetssamfunnet. 
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Arbeidsgruppen foreslår at det settes i verk tiltak som sikrer bedre samhandling mellom nivåene. Fakultetet 

mener forslaget om styrking av den vertikale strukturen, ved f.eks. å legge et tydeligere ansvar for 

utdanning til en egen stilling som viserektor for utdanning, er godt. 

Arbeidsgruppen foreslår at dekanmøtet bør gis et sterkere mandat som rådgivende organ for rektor. 

Prinsipielt bør det være opp til rektor selv å velge hvordan ledergruppen sammensettes og brukes. 

Dekanmøtet er ikke et organ i den tradisjonelle forståelsen av slike. Det er rektor som fatter beslutninger – 

ikke dekanmøtet. En annen sak er at det trolig vil være uklokt av rektor ikke å lytte til den den samlede 

kompetanse som en slik ledergruppe utgjør. 

Arbeidsgruppen foreslår å styrke det økonomiske handlingsrommet på alle nivåene. Det betyr i praksis økte 

avsetninger i tilfelle en situasjon skulle oppstå der ledelsen ønsker å bygge opp under ideer, prosjekter eller 

satsinger. Fakultetet slutter seg til at et visst økonomisk handlingsrom er ønskelig på alle tre nivåer, men 

mener universitetet bør være forsiktig med lite spesifikke avsetninger som leder til ukontrollert 

akkumulering av midler. Når handlingsrommet først anvendes, bør det styres av de samme krav til kvalitet 

som ellers legges til grunn. Fakultetet mener UiO bør være forsiktig med å tildele midler internt til 

prosjekter som ikke blir funnet støtteverdige i ekstern konkurranse. 

Avslutningsvis er fakultetet usikker på om høringsprosessen som har vært valgt for denne høringsrunden gir 

den best mulige, representative informasjon til universitetets ledelse og styre. 

Ved ordinære høringsprosesser lager enten fakultetet et forslag til uttalelse som oversendes 

grunnenhetene for innspill, eller så sendes saken direkte til enhetene med frist for å komme med innspill. 

På bakgrunn av disse lager fakultetet en egen uttalelse, vedlagt de enkelte enhetenes uttalelser. Dette 

kunne eventuelt vært supplert av allmøter, nettskjema mm. Ved at man i høringsprosessen har valgt å se 

bort fra linjen, kan det oppstå uklarheter vedrørende hvem de enkelte høringsinstansene uttaler seg på 

vegne av. 

Vennlig hilsen 

Nils-Henrik von der Fehr 
dekan        Gudleik Grimstad 
        fakultetsdirektør 
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