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UV-fakultetets svar - Høring av rapport fra SAB-arbeidsgruppe 4 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet vil innledningsvis gi uttrykk for at arbeidsgruppen under 

ledelse av professor Arild Underdal etter vårt skjønn har lykkes med å belyse sentrale spørsmål 

knyttet til ledelses- og beslutningsstrukturer på en måte som egner seg godt som utgangspunkt for 

høringsprosessen. Samtidig vil vi peke på at rapporten i påfallende stor grad omtaler viktige 

begreper og tematikker ved å sette dem i anførselstegn, noe som etter vårt syn kan svekke 

rapporten, fordi det blir uklart for leseren med hvilket presisjonsnivå utvalget har hatt ambisjon 

om å uttale seg. 

Vi vil i denne høringsuttalelsen først gi en overordnet kommentar knyttet til rapportens 

underliggende forståelse av UiOs rolle som samfunnsinstitusjon i det 21 århundre. Deretter vil vi 

komme med vår vurdering av de tiltakene som foreslås. 

UiOs rolle som samfunnsinstitusjon i det 21 århundre 
 

UiO cannot implement its ambitious aims without reassessing its governance structures. 

It should develop a flexible set of different forms of governance adapted to different parts 

of its central mission: research and education. UiO must be a national innovation player. 

It must develop the right conditions, including the right forms of governance, for 

innovation initiatives (SAB-rapporten s. 23). 

Sitatet over er hentet fra SAB-rapportens anbefalinger knyttet til styring. Ekspertgruppen vurderer 

ikke i detalj alle sider ved dagens beslutningsstruktur ved UiO, men understreker behovet for en 

styringsstruktur som har en mer «outward orientation». Ekspertgruppen er inspirert av hva de 

kaller «ecosystem thinking» når de beskriver det innovative systemet UiO inngår i (SAB-rapporten 

s. 9-10).  Utgangspunktet er at UiO må utvikle strategier og kapasitet til å agere innenfor et slikt 

«ecosystem».  For å lykkes, forventes det at UiO inngår i tettere samhandling med markedsaktører, 

ulike typer nettverk og finansieringssystemer som kjennetegnes av «entrepreneurial spirit» og 

«cultural and societal attitues towards innovation» (s. 10).  

En slik forståelse framhever universitetets rolle som en konkurransedrevet kunnskapsbedrift som 

bidrar med nyttig kunnskap og økonomisk vekst. Samtidig nedtones universitetets rolle som en 

samfunnsinstitusjon med et særlig ansvar for å utøve en kritisk refleksivitet rundt egen virksomhet 

og samfunnsforhold generelt, og for å bidra til kollektiv kunnskapsbygging som sikrer 

demokratiske rettigheter og beslutningsprosesser.  
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I Strategi 2020 understrekes det på den annen side at UiOs kultur må «… kjennetegnes av kritisk 

refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. […] Universitetsdemokrati og 

medvirkning er forutsetninger for at virksomheten skal være et fritt og uavhengig akademisk 

kraftsentrum» (Strategi2020 , s. 4). Med dette som referanse vil Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet innledningsvis påpeke viktigheten av at UiO har en organisasjons- og beslutningsstruktur 

som understøtter helheten av det brede samfunnsansvaret som organisasjonen skal ivareta.  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet stiller seg fullt ut bak en sterk satsning på spissmiljøer innen 

utdanning og forskning. Dette er også i tråd med fakultetets egen strategiplan.  Samtidig er det 

viktig å påse at UiO ivaretar sitt mangfold, bredden i sine oppgaver og sitt samfunnsengasjement.  

Vurdering av forslagene til tiltak 
I rapporten er det tre tiltakspakker som foreslås. Disse er: Klarere prioriteringer av kvalitet og 

nyutvikling i hele organisasjon; tettere samhandling mellom styringsnivåene; større økonomisk 

handlingsrom.  Tiltakspakkene er ment å bidra til at styring, ledelse og organisering ved UiO (sitat) 

«fremmer individuell faglig frihet og utvikling, og samtidig legger til rette for veloverveid og 

handlekraftig styring og ledelse av universitetet som helhet» (s.7). 

Klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling i hele organisasjonen 

Tre kategorier av tiltak fremheves i rapportensom særlig viktige på dette området: 

a) Klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til fagmiljøer og 

prosjekter/tiltak. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet støtter en fortsatt prioritering av kvalitet ved UiO. I denne 

konteksten ønsker fakultetet å understreke at det er viktig at utdannings- og forskningskvalitet ses i 

sammenheng.  Finansiering av høyere utdanning er i stor er grad basert på studieplasser og 

studieproduksjon. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ser det ikke som sannsynlig at 

fordelingsmodellen i sektoren vil endres vesentlig på dette punktet i overskuelig fremtid, jfr. 

rapporten fra ekspertgruppen nedsatt av KD 8.april 2014 om finansieringssystemet i sektoren som 

nylig avsluttet sitt arbeid. UiOs økonomiske handlingsrom er derfor avhengig av at 

utdanningstilbudet er av høy kvalitet og at studentene gjennomfører sine studier ved institusjonen. 

En tydelig kobling mellom institusjonell finansiering og intern fordeling er etter vår vurdering 

vesentlig for å opprettholde legitimitet for fordelingsmodellen. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet vil understreke nødvendigheten av et kvalitetsbegrep som 

ivaretar UiOs nasjonale oppgaver når det gjelder forskning, utdanning, innovasjon og formidling.  

Dette tilsier en tilnærming som sikrer god kvalitet i bredden. 

b) Rekruttering av vitenskapelig personale 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet gir sin tilslutning til forslagene fremmet under dette 

punktet. Fakultetet er enig i at det er av avgjørende betydning for kvalitet og nyutvikling i 

organisasjonen at det legges til rette for ansattes arbeid med å utvikle karriereplaner, der også 

lengre utenlandsopphold inngår. 
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Fakultetet støtter behovet for en gjennomgang av tilsettingsprosedyrer for å sikre kvalitet i alle ledd 

og en effektiv saksbehandling. Fakultetet støtter forenklinger i innstillingsarbeidet, men ser behov 

for en klargjøring av hva som må til for at en sak er definert som ukontroversiell.  

 

c) Rekruttering av ledere 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet finner særlig arbeidsgruppens skisser til ulike varianter av 

hybridmodeller for tilsatt og valgte ledere interessante. Disse søker å kombinere prinsipper om 

åpen konkurranse, bredt anlagt søk etter kandidater og mandat fra universitetssamfunnet.  

Fakultetet ser mange fordeler med ansatte ledere også på nivå 1 og 2. Det er en forutsetning at 

enhver leder har legitimitet i universitetssamfunnet og at de tydelig verner om den akademiske 

friheten.  

Tettere samhandling mellom styringsnivåene 

Sentralt i rapporten står tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene. Dette ses 

som betydningsfullt for å styrke UiOs handlingskraft, åpne nye kanaler oppover og rydde av veien 

hva som ses på som uklarhet og merarbeid i møte mellom delt og enhetlig ledelse. Følgende tiltak 

foreslås i rapporten: 

a) Etablering av to vertikale samhandlingsstrukturer 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet stiller seg fullt ut bak rapportens påpekning av at det er 

behov for en tydelig rolleavklaring og et godt samspill mellom nivå 1, 2 og 3. Fakultetet er enig i at 

det vil kunne styrke det strategiske arbeidet dersom man har institusjonalisert roller som ansvarlig 

for hhv. utdanning og forskning (evt. også for formidling/samfunnskontakt og for innovasjon). Det 

legges her til grunn at vise-/prorektorer for disse områdene velges samtidig med eller utpekes av 

rektor, og at de har samme funksjonsperiode som Rektor. 

Samtidig som de foreslåtte arenaene for samhandling vil kunne styrke den gjennomgående 

tenkningen er det imidlertid viktig å påse at det ikke etableres formelle styringslinjer utenom 

dekanene (eksempelvis ved at det etableres en «linje» fra studierektor til studiedekan). 

b) Enhetlig ledelse  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet støtter flertallets forslag om tilsatt og enhetlig ledelse på 

nivå 1, men legger her til grunn at tilsettingsprosessen må ha i seg tydelige elementer av både 

kollegial forankring og studentmedvirkning for at Rektor skal ha den nødvendige legitimitet i 

organisasjonen. Det er videre avgjørende at Universitets- og høyskolelovens § 1-5 om Faglig frihet 

og ansvar sikres.   

 

Fakultetet har merket seg av Lov om endring i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og 

ledelse m.m) som ikraftsettes 01.06.2016, innebærer at dersom man har ansatt rektor følger 

enhetlig ledelse og ekstern styreleder. Dersom man derimot velger valgt rektor er rektor styrets 

leder og det skal ved hver institusjon være en administrativ direktør (se 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-04-22-5) .  Fakultetet hadde ønsket et lovverk som 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-04-22-5
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muliggjorde andre varianter for styring og ledelse slik at mangfoldet i sektoren kunne ha blitt 

ivaretatt på en god måte.  

c) Vurdere eksisterende organisering med sikt på reformer som kan fremme 

effektive og åpne beslutningsprosesser 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet finner det vanskelig å ta stilling til en eventuell endring av 

dekanmøtet da rapporten i liten grad utreder dette. 

Større økonomisk handlingsrom 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er enig i at det må være rom for langsiktige, strategiske 

satsinger som går ut over de prioriteringer som følger av de eksisterende inntekts- og 

fordelingsmodellene, og gir sin støtte til den tredelingen som foreslås. 

Samtidig vil fakultetet peke på at den beskrevne tredelingen i stor grad tilsvarer situasjonen i dag. 

Det man kan diskutere er balansen mellom de midlene et styre benytter strategisk og tidsavgrenset, 

og de midlene som finansierer den virksomheten som til enhver tid har status som «varig». 

Fakultetet vil understreke viktigheten av langsiktighet og en rimelig grad av forutsigbarhet i 

ressursfordelingen.   

Fakultetet vil også peke på at satsingenes størrelse ikke i seg selv er et tilstrekkelig kriterium for å 

definere disse som strategiske i et institusjonsperspektiv. Det er etter vårt syn også et nødvendig 

kriterium at den aktuelle satsingen har flere tydelige strategiske kvaliteter. 

Det er i rapporten påpekt viktigheten av at UiO gir den tverrfaglige virksomheten et løft. For å få 

det til må ønske om et økt strategisk handlingsrom på nivå 1 og 2 avstemmes mot bevegelser og 

ambisjoner om tverrfaglighet som krever en organisasjon som legger til rette for horisontale 

strukturer for beslutninger og samhandling.  

 

Med hilsen 

 

Berit Karseth 

dekan 
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fakultetsdirektør 
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