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Høringssvar til rapporten En organisasjons- og beslutningsstruktur som 

understøtter UiOs strategiske mål  

 

Teologisk studentutvalg 

 

Vi i Teologisk studentutvalg mener at rapporten, En organisasjons- og beslutningsstruktur som 

understøtter UiOs strategiske mål, inneholder mange gode tiltak som vil bidra til å styrke 

Universitetet i Oslo på mange områder. Vi ønsker blant annet å rose utvalget for vektleggingen av økt 

tverrfaglighet. Dette er et svært viktig tema for mange studenter. I dag er det problematisk å 

kombinere, og få godkjent, emner fra forskjellige programmer for å forme eget utdanningsløp. Vi 

støtter derfor rapportens fokus på dette området og mener det vil bidra til å styrke UiOs posisjon 

som et internasjonalt forskningsuniversitet. 

Vi mener imidlertid at det er enkelte tiltak som vil svekke universitetets demokrati, autonomi og 

mangfold. Det er dette vi i hovedsak kommer til å ta for oss i høringssvaret.  

Vi setter pris på muligheten til å bli hørt i denne saken, og mener det er viktig at alle studenter får 

tilgang på all informasjon og har mulighet til å påvirke det som skjer på Universitetet i Oslo. 

Studentene utgjør den største gruppen på universitetet og det er svært viktig at vi har en mulighet til 

å påvirke dets fremtid og utvikling gjennom studentdemokratiet.  

I spørsmålet om valgt eller tilsatt ledelse mener vi at vi bør beholde den formen vi har i dag med 

valgt ledelse. Dette sikrer studentenes mulighet til å påvirke universitetets utvikling i større grad, enn 

ved tilsatt ledelse.  

En foreslått hybridmodell med valgkomité nedsatt av universitetsstyret stiller vi oss også skeptiske til. 

Vi frykter at studentene i en slik valgkomite ikke vil bli hørt, og at antallet studenter i komitéen ikke 

vil være representativt for hele studentmassen.  

Det at valgoppslutningen blant studenter tidligere har vært lav, har blitt brukt som et argument for at 

studentenes bidrag i valget om universitetets ledelse ikke er av stor betydning. Dette er ikke et godt 

nok argument, da studentdemokratiet ikke bare handler om aktiv deltakelse i hvert valg, men at man 

som student skal ha muligheten til å påvirke de endringene som skjer ved universitetet. I fremtiden 

kan det oppstå situasjoner hvor studentene opplever det som svært viktig at de har påvirkningskraft i 

eventuelle endringer og medbestemmelse i hvem som skal lede Universitetet i Oslo. At 

valgdeltakelsen har vært lav de siste årene, trenger derfor ikke å bety at dette kommer til å være 

tilfellet senere, dersom situasjonen skulle kreve det. Vi vil også påpeke at det tidligere har vært få 

kandidater å velge mellom, og at dette antakeligvis har bidratt til den lave valgdeltakelsen blant 

studentene. Å legge ned demokratiet fordi valgdeltakelsen ikke svarer til forventingene er ingen 

løsning. Demokrati i seg selv er en verdi som er viktig å bevare og vi mener at det heller bør satses på 

å øke valgdeltakelse blant studentene enn å legge ned demokratiet.  



En annen bekymring vi har angående tilsatt ledelse er den eksterne påvirkningen på universitetet. 

Ved tilsatt ledelse vil universitetsstyret omorganiseres og det åpner for flertall av eksterne 

medlemmer. Styreleder i universitetsstyret vil bli oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og vi ser det 

som problematisk at leder av styret er oppnevnt og svarer til departementet og ikke til UiO, slik 

styreleder (rektor) gjør i dag. Vi vil understreke viktigheten av universitetets autonomi, noe vi tror 

kommer til å svekkes ved en slik løsning. Det er problematisk at driften av universitetet skal styres av 

samme organ som det finansieres av.   

Forholdet mellom de to modellene handler ikke bare om hva som gir best ledelse, men om 

ivaretagelsen av demokrati og universitetets selvstendighet.  

I rapporten nevnes det gjentatte ganger at tilsatt ledelse vil føre til effektivisering av universitetet, 

noe vi er positive til. Vi vil derimot understreke at et svært viktig prinsipp for et universitet er dets 

autonomi. Effektivisering må aldri gå på bekostning av denne autonomien og det er det vi i Teologisk 

studentutvalg er redd for at vil skje ved tilsatt ledelse. Rapporten sier heller ingenting om hvordan 

universitetet vil effektiviseres ved tilsatt ledelse fremfor valgt ledelse. I utgangspunktet skulle man 

tro at en som kom utenfra muligens trengte mer tid for å sette seg inn i UiOs anliggende, enn en som 

er intern. 

Et annet punkt vi ønsker å adressere er rapportens forslag om sentralisering av ressursene for å øke 

handlingsrommet på nivå 1.  

Forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo foregår på fakultets- og instituttnivå, ikke på UiOs 

sentrale nivå. Dersom flere ressurser flyttes oppover til nivå 1, kan dette bidra til å svekke 

handlingsrommet og arbeidet som skjer på nivå 2 og 3. 

Universitetet i Oslo bærer stort preg av heterogenitet og faglig mangfold, noe som er svært viktig å 

bevare. Fakultetene og instituttene representerer dette mangfoldet. De har forskjellige behov når 

det kommer til prioriteringer og hvordan de skal driftes. De trenger handlingsrom. Vi frykter at 

sentralisering av økonomien vil føre til at disse behovene ikke vil bli godt nok ivaretatt, da det kan 

være krevende for nivå 1 å sette seg inn i hva som foregår på nivå 2 og 3. 

Noe av det rapporten peker på er behovet for økt tverrfaglighet, som vil bidra til at UiO skal styrke sin 

stilling som et internasjonalt forskningsuniversitet. Å gi mindre handlingsrom på nivå 2 og 3 kan 

motvirke akkurat dette. 

Et økt handlingsrom sentralt er selvfølgelig positiv, men ikke om dette går på bekostning av  

handlingsrommet på de lavere nivåene.   

 

Organisering og drift av universitetet er en viktig sak som studentene er svært opptatt av og vi håper 

dere tar med våre punkter i avgjørelsen om UiOs fremtid. 

 

  

Vennlig hilsen Teologisk studentutvalg 


