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ARBEIDSGRUPPE 4 – «EN ORGANISASJONS- OG 

BESLUTNINGSSTRUKTUR SOM UNDERSTØTTER UiOs STRATEGISKE 

MÅL»   
 

Bakgrunn  

Det internasjonale panelet Strategic Advisory Board (SAB) ble oppnevnt av Rektor i november 2012, og fikk 
i oppdrag å gi råd om hvordan UiO skal nå sine mål nedfelt i Strategi 2020. Hovedmålet i Strategi 2020 er 
formulert slik: «UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet». I 
rapporten «Build a Ladder to the Stars» stiller SAB kritiske spørsmål ved UiOs styringsmodell, og hevder at 
«UiO cannot implement its ambitious aims without reassessing its governance structure.» SAB etterlyser 
mer differensiert styring og ledelse, tilpasset ulik karakter på henholdsvis forskning og utdanning. Panelet 
mener at «UiO cannot continue to use its present uniform approach. It must find the right mode of 
governance for each specific division, programme, initiative or activity». 
 
Som ledd i oppfølging av SABs innspill, nedsatte Universitetsstyret en arbeidsgruppe (gruppe 4), for å 
utrede muligheter for en organisasjons- og beslutningsstruktur som i større grad understøtter UiOs 
strategiske mål. Mandatet ble vedtatt av styret 5. mai 2015. Rapport fra arbeidsgruppe 4 er datert 22. 
februar 2016. Gruppens anbefalinger til universitetsledelsen og UiO-styret er oppsummert innledningsvis i 
rapporten.  
 
Rapportene omtaler UiOs ulike organisasjonsnivåer. Med nivå 1 menes universitetsledelsen, nivå 2 utgjør 
ledelsen av fakultetene og museene, nivå 3 utgjør instituttledelsen. KHM har ikke et nivå 3 i sin 
organisasjon.  
 
Nedenforstående er sakset fra sammendraget av rapporten: 
 
Arbeidsgruppe 4 ser ikke noe enkelt grep som alene kan innfri ambisjonene. Gruppen har derfor i stedet søkt 
etter mulige kombinasjoner av tiltak som, i samspill, kan gi tilstrekkelig «oppdrift». Disse tiltakene faller i tre 
brede hovedkategorier: 
 
 1. Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i organisasjonen. Tre kategorier av 
tiltak synes særlig viktige: 
 
a) Klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til fagmiljøer og prosjekter/tiltak. 
 
b) Rekruttering av vitenskapelig personale, hvor UiOs muligheter til å nå opp i konkurransen om kandidater 
på høyt internasjonalt nivå bedres gjennom bl.a. raskere behandling av tilsettingssaker, og økt innsats for å 
utforme attraktive karriereplaner for fremragende unge forskere i etableringsfasen. 
 
c) Rekruttering av ledere, hvor (a) begrensninger som utelukker eksterne kandidater oppheves, (b) aktivt søk 
etter godt kvalifiserte kandidater også utenfor UiO inngår i prosessen, og (c) også «hybridmodeller» – her: 
modeller som kombinerer aktivt søk og grundig vurdering av kvalifikasjoner (hvor studenter og ansatte har 
viktige roller) med et avklart mandat fra universitetssamfunnet vurderes på nivåene 1 og 2. 
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2. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene, med sikte på tre delmål:  
(a) styrke handlekraften for UiO som institusjon, (b) åpne nye kanaler «oppover» for ideer og initiativ fra 
lokale fagmiljøer, og (c) rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig 
ledelse. 
 
Arbeidsgruppens oppskrift inneholder flere spesifikke tiltak. Blant disse er:  
 
a) Etablering av to vertikale samhandlingsstrukturer som binder lederne for forskning og utdanning på de 
tre øverste nivåene i organisasjonen tettere sammen i kontinuerlig «lagarbeid». Dagsordenen for dette 
lagarbeidet bestemmes dels «ovenfra» (gjelder bl.a. tiltak for å bedre oppfølgingen av sentrale strategiske 
satsninger), dels «nedenfra»(gjelder bl.a. nye og faglig spennende prosjekter initiert i et eller flere 
fagmiljøer). 
 
b) Et flertall i gruppe 4 ser innføring av enhetlig ledelse også på nivå 1 som viktig for å oppnå delmålet om å 
rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse. Etter gjeldende 
lovgivning – og etter Regjeringens forslag til endringer (Prop. 41 L 2015-2016) – vil en slik reform forutsette 
at UiO går over til departementets hovedmodell, der universitetsstyret får ekstern leder oppnevnt av 
departementet og rektor tilsettes av universitetsstyret. Flertallet legger til grunn at UiO ved en eventuell 
overgang til departementets hovedmodell vil gjøre god bruk av det handlingsrom modellen gir for selv å 
bestemme hvordan søke- og innstillingsprosedyrene skal utformes. Et mindretall mener at dagens ordning 
med to-delt ledelse på nivå 1 kan fungere godt, og at de konkrete utfordringer som er påpekt, kan løses 
gjennom en pragmatisk klargjøring av prosedyrer. Et samlet utvalg ser det som viktig at rektor, også der 
utpeking skjer ved tilsetting, har et mandat fra universitetssamfunnet, og viser til at det finnes flere 
«hybridmodeller» som kan ivareta det hensynet. 
 
c) UiO bør foreta en bredere vurdering av eksisterende organisering med sikte på reformer som kan fremme 
effektive og åpne beslutningsprosesser. UiOs sentrale ledelse trenger et balansert og effektivt rådgivende 
organ som løpende kan støtte ledelsen i strategiske og politiske spørsmål. Dekanmøtet er et slikt organ, og 
vil kunne fungere bedre om deltakelse ordinært begrenses til universitetsledelsen og dekanene. 
 
3. For å sikre tilstrekkelig manøvreringsevne i en tid der viktige endringer kan komme både brått og uventet, 
bør UiO over tid bygge opp et noe større økonomisk handlingsrom for ledere og styrer på alle nivåer i 
organisasjonen. Disse handlingsrommene bør supplere hverandre, eksempelvis slik at: 
 
a) Handlingsrommet på nivå 1 i hovedsak settes inn i tunge løft og viktige strategiske prioriteringer som 
gjelder UiO som institusjon. 
 
b) Handlingsrommet på nivå 2 i hovedsak brukes på tilsvarende måte for tunge løft og viktige prioriteringer 
for det enkelte fakultet. 
 
c) Handlingsrommet på nivå 3 i hovedsak brukes mer operativt, på lokale tiltak og oppfølging av felles 
prosjekter. Etablering av et nivå-delt handlingsrom slik beskrevet krever langsiktighet, bred involvering av 
ledere på alle nivåer, og sist, men ikke minst, effektiv samhandling mellom nivåene. 
 
Kommentarer fra KHMs ledelse 
Det er mange forhold som kan trekkes fram i rapporten som er av betydning for museet. Det kreves 
umiddelbart en avklaring på om utvalget ønsker at museene skal utelukkes fra dekanmøtene. Rapporten 
kan leses på denne måten. Begrunnelsen for dette synes høyst uklar. 
 
Av mer omgripende betydning må det løftes fram at forslaget vil innebære en:  

 Sentralisering av makt og midler. 

 Avvikling av valgt ledelse. 

 Vitenskapelige kvalifikasjoner kan vike for administrative og pedagogiske evner. 

 Enhetsledelse vil skape mindre rom for praktisk opposisjon. 

 Dekanene vil i større grad fungere som rådgivere. 
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Av mer prinsipiell betydning vil vi framheve at forslagets hovedgrep er: 

 Å innføre større politisk innflytelse på UiOs overordnede rammer. 

 Styrking av de fagmiljøene som allerede er styrket og som har særskilte konkurransefortrinn i 
kampen om interne og eksterne midler (dvs. MEDNAT). 

 Omorganisering av hele organisasjonen fra institusjon- til prosjektbasis. 

 Fokus på kortsiktig måloppnåelse. 
 
KHM må vurdere hvilken betydning dette har for museet. Ledelsen tror ikke at disse grepene vil føre til 
prioritering av Kulturhistorisk museum. Ledelsen mener også at hovedgrepene ikke er bærekraftige på lang 
sikt, det er i hvert fall ingen historiske eksempler som kan underbygge en slik optimisme. Hva man vil oppnå 
er en endring av UiO fra et breddeuniversitet mot et profesjonsstudium med hovedvekt innen 
naturvitenskap og medisin.  
 
Helhetlig prosjektorganisering av virksomheten kan synes forlokkende, fordi prosjektorganisering er meget 
effektivt for å løse enkeltoppgaver. Prosjektorganiseringen som også flytter mer makt og midler oppover i 
systemet, vil imidlertid på sikt føre til en utarming av mangfold og passivisere initiativ i organisasjonen. På 
kort sikt kan dette være en effektiv måte å nå mål på (for eksempel klatre raskt på rankinglistene over 
universitet i verden). På lang sikt vil det føre til sammenbrudd, fordi virksomheten blir for ensrettet og 
topptung.  
 
Det reiser mange spørsmål ved analysen i rapporten at ikke dagens situasjon i akademia tydeligere 
problematiseres. Universitetet i København og i Helsingfors har omorganisert etter modellen som foreslås i 
rapporten. Her er nylig 1500 personer blitt sagt opp. Det viser sårbarheten i modellen. 
 
Flere universiteter som har vært verdensledende lenge, har en helt annen organisering. Her er autonomien 
til enhetene på lavere nivå større og dermed ligger også handlekraften lavere i systemet. Det er uklart 
hvorfor ikke slike universitetssystemer har blitt drøftet. Rapporten er påfallende ensidig fokusert mot 
løsninger etter kommandomodellen. 
 
Hvilke rammer vet vi at UiO i framtiden vil operere innenfor? KHMs ledelse mener at alle tendenser peker 
mot at basisfinansieringen vil krympe samtidig som forventingene om ekstern inntjening vil øke. 
Ekspansjonspotensialet ligger i vekst finansiert på eksterne midler. Spørsmålet blir dermed hva som er mest 
hensiktsmessig for å øke porteføljen av eksterne prosjekter. KHMs ledelse mener at mulighetene er større 
totalt sett, dersom UiO kan reise en bred front av kreative miljøer, enn dersom kompetansen spisses. Det er 
nok slikt at spissing vil øke sjansene for gevinst isolert sett, men disse, mener vi, vil totalt sett være mindre 
enn ved en breddesatsing. Vi mener derfor at KHM og UiO vil være best tjent med å finne en annen vei mot 
eksellense enn den som skisseres i rapporten til arbeidsgruppe 4. 
 
 

Vedtaksforslag: 

Styret ber administrasjonen sluttføre høringsuttalelsen til UiOs styre på bakgrunn av diskusjon og 
kommentarer i styremøtet og på bakgrunn av videre drøftinger i organisasjonen. 
 
Museumsdirektør og assisterende museumsdirektør 
 
 


