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Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet fattet i sitt styremøte 28.11.2014 dette vedtaket: 

V-sak 4 Prinsipper for lederrekruttering - vedtak: 

«Fakultetsstyret ber universitetsstyret legge til rette for en gjennomgående diskusjon om 
lederrekruttering og styringsordning på alle nivåer på UiO. 

Fakultetsstyret mener at rapporten fra Strategic Advisory Baard, som påpeker særlig svakheter 
når det gjelder implementering av vedtak, nødvendiggjør en slik gjennomgang. 

Fakultetsstyret mener at dagens ordning har mange svakheter og ikke i tilstrekkelig grad bidrar 
til å realisere Universitetets overordnede mål. 

Fakultetsstyret mener at leder (instituttleder/ dekan/rektor) ikke samtidig kan være styre leder. 

Fakultetsstyret mener at det bør være enhetlig ledelse på alle nivåer på UiO. 

Fakultetsstyret ber også Universitetsstyret om at regelverket klargjøres vedrørende hvilken 
instans som skal bestemme hvordan ledere rekrutteres. (Jffremleggsnotat av 20. november 
2014).» 

Hovedproblemstillinger i saken: 
Fakultetsstyret adresserer to hovedproblemstillinger til Universitetsstyret: 

1. Fakultetsstyret ber universitetsstyret legge til rette for en gjennomgående diskusjon om 
lederrekruttering og styringsordning på alle nivåer på UiO. 

Denne saken vil bli drøftet som en del av oppfølgingen av rapporten fra Strategic Advisory Baard 
(SAB). Det vises i denne forbindelse til V-sak 4 i inneværende universitetsstyremøte, som 
inneholder forslag til mandater for de tre prioriterte oppfølgingsområdene og forslag til plan for 
arbeidet. Universitetsdirektøren ser det som hensiktsmessig at de problemstillingene som Det 
humanistiske fakultet reiser koples til gjennomgangen av SAB-rapporten. 

2. Fakultetsstyret ber også Universitetsstyret om at regelverket klargjøres vedrørende hvilken 
instans som skal bestemme hvordan ledere rekrutteres. 

Utgangspunktet til Det humanistiske fakultetet er at regelverket er uldart når det gjelder hvem som 
har myndighet til å beslutte hvordan man rekrutterer ledere på fakultetet ved valg eller tilsetting. 



UiO : 

Reglene for henholdsvis valgt eller tilsatt lederordning finnes i Reglement for tilsetting og valg av 
ledere ved fakulteter og institutter hvor det heter i § 1-2: 

«Dekanjprodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 
Universitetsstyret selv - etter tilråding frafakultetjinstituttstyretjinstituttrådet- bestemmer at 
det skalforetas tilsetting» 

Det står spesifikt i denne bestemmelsen av Universitetsstyret selv har avgjørelsesmyndigheten om 
hvilken rekrutteringsordning man skal ha. 

Det humanistiske fakultet viser imidlertid til at bestemmelsen§ 2 - 1 i Normalregler for fakulteter 
åpner for en fortolkning som tilsier at fakultetsstyret har denne myndigheten. 

I bestemmelsens underpunkter står det at fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å 
vedta: 

• Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg 
eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om 
sammensetningen av instituttstyrer eller - råd» 

• Tilsetting av instituttleder 
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I langvarig praksis har bestemmelsen blitt fortolket slik at fakultetsstyret kun kan gi utfyllende 
bestemmelser om den lederrekrutteringsordning som er besluttet av Universitetsstyret. 
Bestemmelsen gir ikke i seg selv mandat til å beslutte hvilken lederrekrutteringsordning fakultetet 
skal ha. En vanlig forståelse av bestemmelsen er videre at den må fortolkes dithen at fakultetsstyret 
tilsetter instituttleder, dvs. har ansettelsesmyndigheten rent formelt i hver enkelttilsetting der 
Universitetsstyret har vedtatt en ordning med tilsetting av instituttleder. 

Denne fortolkningen har etter vår langvarige forvaltningspraksis blitt lagt til grunn. Vi kan 
imidlertid se at ordlyden i bestemmelsene åpner for ulike tolkningsalternativer og at det kan være 
behov for å klargjøre regelverket på dette punktet. Universitetsdirektøren ser det som mest 
hensiktsmessig at dette gjøres sammen med oppfølgingen av SAB-rapporten. 

~'11~4~ffotdr(_ 
universitetsdirektør 

Vedlegg: 

Brev fra Det humanistiske fakultet av 22.12.2014 
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Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning  
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet har ved flere anledninger diskutert 
styringsprinsipper, lederrekruttering og UiOs evne til å implementere vedtak, herunder også 
rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB).  

Etter at sakene har vært behandlet som diskusjonssaker, eller vært berørt i forbindelse med 
diskusjon av andre saker, fattet Fakultetsstyret 28.11.2014 vedlagte vedtak.  

Vi ber med dette om at vedtaket tas opp til behandling i Universitetsstyret. 

V-sak 4 Prinsipper for lederrekruttering – vedtak: 

Fakultetsstyret ber universitetsstyret legge til rette for en gjennomgående diskusjon 
om lederrekruttering og styringsordning på alle nivåer på UiO. 

Fakultetsstyret mener at rapporten fra Strategic Advisory Board, som påpeker særlig 
svakheter når det gjelder implementering av vedtak, nødvendiggjør en slik 
gjennomgang. 

Fakultetsstyret mener at dagens ordning har mange svakheter og ikke i tilstrekkelig 
grad bidrar til å realisere Universitetets overordnede mål. 

Fakultetsstyret mener at leder (instituttleder/dekan/rektor) ikke samtidig kan være 
styreleder. 

Fakultetsstyret mener at det bør være enhetlig ledelse på alle nivåer på UiO. 

Fakultetsstyret ber også Universitetsstyret om at regelverket klargjøres vedrørende 
hvilken instans som skal bestemme hvordan ledere rekrutteres. (Jf. fremleggsnotat 
av 20. november 2014). 

 

Vedtaket ble fattet enstemmig. 

 

 

 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/protokoller/141128-protokoll.xml
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Uklare regelverk 

Som vedtaket påpeker er det uklarheter i regelverket når det gjelder prinsipper for 
lederrekruttering.  

Nåværende praksis ved UiO innebærer at instituttstyrene selv bestemmer hvordan instituttledere 
skal rekrutteres (en evt. endring skal formelt vedtas av Universitetsstyret). Dagens praksis gir ikke 
fakultetsstyret en tilsvarende myndighet til å bestemme om dekan skal velges eller ansettes. 
Fakultetsstyret – som er fakultetets viktigste beslutningsorgan – er i praksis koblet fra diskusjonen 
om hvordan ledelse skal rekrutteres, både på institutt- og fakultetsnivå.  

UiOs regelverk tilsier imidlertid ikke at dagens praksis er den eneste mulige ordningen. Men 
regelverkene peker i ulike retninger når det gjelder hvilke instanser som skal bestemme 
rekrutteringsordning (valg eller tilsetting). 

UiOs reglement for tilsetting og valg av ledere 

I UiOs Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter står det at 
fakultetsstyret og instituttstyrene kan rådgi Universitetsstyret om rekrutteringsordning. Mens det 
står eksplisitt at instituttene kan vurdere endring når ny leder skal rekrutteres, er ikke reglementet 
så tydelig når det gjelder lederrekruttering ved fakultetene. Men paragrafen under avslutter med å 
stadfeste at både instituttstyret og fakultetsstyret kan foreslå endring i gjeldende ordning overfor 
Universitetsstyret: 

§ 1 Hjemmel og virkefelt 

§ 1-22 

«Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 
Universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - 
bestemmer at det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglements del 2 og 3. 
Tilsetting foretas etter dette reglements del 4 og 5. 

Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp eller 
når instituttleder slutter. 

Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår en 
endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting).» 

UiOs Normalregler for fakulteter 

I UiOs Normalregler for fakulteter står det derimot at fakultetsstyret selv vedtar tilsetting eller valg 
av dekan, prodekan og instituttledere: 

§ 2 Fakultetsstyret 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html
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§ 2-1 Myndighetsområde 

«Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede 
mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter 
og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: (…) 

• Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg eller 
tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 

• Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om 
valg eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om 
sammensetningen av instituttstyrer eller – råd» 

Vi anmoder om at det avklares hvilket regelverk som gjelder i spørsmålet om hvilken instans 
som avgjør om det skal være valgt eller tilsatte ledere.  

 

Med hilsen  
 
 
Trine Syvertsen 
Dekan         Mona Bjørbæk 
         Rådgiver 
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