
7. Stortingsmeldingen om styringspolitikk – drøfting 

Seniorrådgiver, Marianne Knarud innledet ved å orientere om hovedbudskapet i UiOs innspill til 
stortingsmelding om styringspolitikk, og åpnet for innspill.  

NTL kommer til å sende sine innspill i samarbeid med LO. Deres innspill sammenfaller med UiOs på 
enkelte områder. De mente det var positivt at UiO gir tilbakemelding rundt direktoratisering av sektoren. 
NTL kommer til å legge til en beskrivelse av hvordan medbestemmelsen forringes når man flytter 
myndighet ut av virksomhetene slik man ser i UNIT og BOTT-programmet og oppfordret arbeidsgiver til å 
også inkludere dette perspektivet.  

Akademikerne opplever at alle hovedsammenslutningene er på linje med UiO når det gjelder 
direktoratisering. De ga positiv tilbakemelding til at UiO inkluderer et mangfoldsfokus og at det sies at 
sektoren ikke er ensartet. De mente det er viktig å anerkjenne at det er behov for varierende løsninger 
mellom institusjonene.   

Forskerforbundet sender inn eget høringsinnspill, der lokallagstyret på UiO har bidratt inn. 
Forskerforbundet er også kritisk til direktoratisering av sektoren. Det gir store utfordringer knyttet til 
medbestemmelse når et direktorat får oppgaver med utvikling av systemer. Forskerforbundet ba for over 
ett år siden om sentral omstillingsavtale i BOTT-prosjektene siden ordninger vil gå utover arbeidstakere 
også i andre virksomheter. De mener generelt at styringen av universitetene bør bli mer overordnet og 
mindre detaljstyrt enn i dag for å sikre autonomien til virksomhetene. Når det gjelder finansiering ønsker 
Forskerforbundet høy basisfinansiering og at så liten andel som mulig er resultatbasert. Forskerforbundet 
støtter rektors satsing på Oslo som kunnskapsregion, og bevisstheten bør økes om UiOs rolle i 
lokalsamfunnet. Når det gjelder dimensjonering av kapasitet og ansvar gitt UH-sektoren, bør sektoren selv 
ha ansvar og styre dette på samfunnets vegne. Inngripen i for stor grad fra departementet vingeklipper 
institusjonene.  

Arbeidsgiver noterte seg innspillene og ga positiv tilbakemelding til at organisasjonene også sender inn 
sine innspill.  

 


