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Høringssvar "roller og ansvar" fra Helsam 
Innledning 

Vi viser til rapport fra plangruppen ”roller og ansvar” og gir her våre forslag til hvordan dette 
prosjektet kan utvikles videre. Det er etter vårt syn gjort en meget god jobb med å kartlegge nå-
situasjonen av plangruppen, men vi savner en klarere kobling mellom utfordringene i nå-
situasjonen og de foreslåtte modellene.  

I tillegg så mener vi at det er en vesentlig svakhet at rapporten mangler en avklaring av koblingene 
mot dagens ledelsesstruktur og organisering. Den administrative organiseringen forstås svært 
løsrevet fra øvrige organisatoriske forutsetninger.  

På bakgrunn av dette mener vi at det må ytterligere avklaringer til før noen av modellene kan 
anbefales. Subsidiært kan modell 2 iverksettes parallelt med at det gjøres ytterligere avklaringer av 
alternativene som ligger i modell 1 og 3.  

Administrativ organisering forstått løsrevet 

Vi registrerer at det i rapporten ikke er tatt stilling til sentrale organisatoriske forutsetninger ved 
UIO som:  

• tilsatt vs valgt ledelse 

• sammensetning og mandat for styrer og råd 

• enhetlig ledelse 

• 3-nivåinndelingen; sentralt – fakultet – institutt1

Det er heller ikke gjort noen vurderinger rundt organiseringen av det administrative arbeidet 
mellom fakultet og institutt, men det er kommentert at det vanskelig kan gjøres på grunn av 
heterogenitet innad i organisasjonen i dag.  

 

                                                           
1 1 Vi ber om at fakultetet påpeker at Universitetsstyret selv har vedtatt formell organisering under 
instituttnivå slik at 3-nivåinndelingen ikke lengre er reell for vår del. Her er da eksemplet motsatt av 
sentraladministrasjonen; det er gjort organisatoriske endringer dels som følge av nye ytre rammer, men 
uten at regelverk og retningslinjer for UiO som organisasjon nødvendigvis er tilpasset endringene.   



 2 

 

Dette fører etter vårt syn til at rapporten mangler en diskusjon av om UiO også i framtiden skal ha 
like stor grad av heterogenitet i  størrelse på fakulteter og institutter, og heterogenitet i rekruttering 
til, og til dels utøvelse av lederfunksjoner. Det burde ha vært gjort en vurdering av hvilke 
konsekvenser den store heterogeniteten har for mulig administrativ organisering selv om den 
overordende diskusjonen faller utenfor prosjektets mandat.  

Det vises under kartlegging av nå-situasjonen til at en av dagens store utfordringer en avklaring av 
”når vi skal være like og når vi må være ulike”. Samtidig trekkes det fram utfordringer med 
svakheter i ledelse og lav organisasjonsforståelse. Vi er overrasket over at disse funnene ikke har 
ledet til en avklaring av hva heterogenitet og komplekshet i UiO som organisasjon betyr for 
hvordan vi best organiserer oss administrativt.  

Som et eksempel på utelatte vurderinger er dekanenes (administrative) rolle i de ulike modellene 
som øverste leder for fakultetene. Det er vanskelig å tenke seg at man kan gå inn for en sterk 
sentralisering eller desentralisering uten at det i stor grad vil påvirke dekanenes rolle. Det samme 
vil trolig måtte gjelde instituttledernes rolle selv om det i rapporten legges opp til at fakultetene 
skal ha frihet til å finne hensiktsmessig løsninger for delegering av oppgaver og myndigheter til 
instituttnivået.    

Internasjonal kontekst og kostnadsbilde 

Det vises i rapporten til organisasjonsendringer gjennomført ved andre europeiske universiteter 
hvor det er gjort vesentlige organisatoriske endringer. Felles for de endringene som er beskrevet er 
at den administrative organiseringen er tilpasset modellen for faglig organisering. Vi mener dette 
også er et godt argument for å avklare betydningen av nåværende faglig organisering for 
alternativene til administrativ organisering.  

Et annet fellestrekk ved de beskrevne endringsprosessene er at de har hatt tydelige motiver for å 
iverksette store endringer enten gjennom sammenslåinger og/eller endrete rammevilkår. Vi 
erkjenner at også UiOs rammevilkår er under endring og at behovet for endringer tilstede, men vi 
vil understreke at dette må veies opp mot forventet kostnadsbilde for de foreslåtte endringene.  

Med erfaringene fra omorganiseringen av fakultetet i minnet ser vi det som nødvendig å minne om 
at slike endringer krever svært gode grunnlagsvurderinger for å fatte rett vedtak og betydelig med 
ressurser for iverksetting og gjennomføring. Vi minner også om at kostnadene må vurderes bredt 
og at det inkluderes i beregningene både økonomiske, personalmessige og materielle kostnader, 
pluss risikoen for nedsatt produksjon som følge av uro og svekket lederfokus på primæroppgavene.  

 

Modell 2 

Vi er uenig i at en videreutvikling av dagens modell (modell 2) må lede til en sentral eller desentral 
modell slik rapporten slår fast i innledningen. Det gis så vidt vi kan se ingen forklaring på hvorfor 
en videreutvikling av dagens modell må lede organisasjonen i retning av modell 1 eller 3 utover at 
det er ønskelig å skille drifts- og strategioppgaver. Dette hensynet kan ivaretas også innenfor 
utviklingen av dagens modell slik rapporten selv fremstiller det på side 20. 



 3 

 

 Etter vår oppfatning så vil en videreutvikling av dagens modell med fokus på ansvarsavklaringer 
kunne lede til at enkelte tjenester og oppgaver sentraliseres og andre desentraliseres, altså en 
kombinasjon av modell 1 og modell 3. Det vil bidra til en avklaring av  ”når vi skal være like og når 
vi må være ulike”-problemstillingen.  

Vi ser at modell 2 kan gi en litt uklar prosess og manglende klarhet rundt ”hvor vi skal”, men vi 
mener det oppveies av de reduserte kostnadene ved iverksetting, og av at modellen i større grad 
enn de to andre gir mulighet for kontinuerlig evaluering og forbedring. 

 Vi mener at personalrutineprosjektet og flere av de øvrige IHR-delprosjektene viser at det er mulig 
å få til effektiviseringer, standardisering og forbedringer av våre administrative tjenester uten å 
gjøre store organisatoriske endringer. En vesentlig suksessfaktor for slike prosesser er 
brukerorientering og –involvering. Det mener vi kan oppnås gjennom å skille strategi fra 
forvaltning og drift i sentraladministrasjonen.  

Modell 1 

Den desentrale modellen har en vesentlig styrke i tanken om at oppgavene skal løses nærmere 
primærvirksomheten og derfor lettere kan tilpasses denne. Vi støtter ideen om at ansvar bør ligge 
på lavest mulig myndighetsnivå i organisasjonen, men ettersom rapporten ikke tar stilling til 
forholdet mellom fakulteter og grunnenheter så er det vanskelig å si hvilke effekter innføringen av 
modellen vil ha for nærhet til primærvirksomheten.  

I vurderingene av den desentrale modellen mangler avklaring av hvordan organisasjonen skal enes 
om hvilke tjenester som bør være felles (på UiO-nivå), noe som åpenbart vil være problematisk 
med dagens heterogenitet i størrelse og virksomhet blant fakulteter og sentre.  Det heter i 
rapporten at fellestjenester skal organiseres ”der det hensiktsmessig med lik praksis ved UiO 
og/eller gir stordriftsfordeler med lavere marginalkostnader eller bedre kompetanseutnyttelse”, 
men det problematiseres ikke at dagens fakulteter og sentre vil ha ulikt syn på hvilke tjenester dette 
vil inkludere eller hvordan man skal oppnå enighet mellom de.  

I illustrasjonen på modellen legges det opp til vesentlig avvik fra modellen ved at små fakulteter 
skal samarbeide om samme tjenester for å skape tilstrekkelig kompetansemijøer og at andre 
funksjoner foreslås lagt til ett fakultetet men med hele organisasjonen som arbeidsområde. Vi ser 
dette som en erkjennelse av at modellen vanskelig kan gjennomføres uten vesentlige tilpasninger til 
nåværende organisering. Det er ikke problematisert hvor omfattende disse bruddene på modellens 
prinsipper vil være eller hva gevinsten vil være ved å skyve koordineringsansvaret mellom 
fakulteter nedover i organisasjonen.  

Som nevnt ovenfor så mener vi i tillegg at det er nærmest umulig å vurdere en slik modell uten at 
dekanrollen og øvrige lederroller på fakultetsnivå er diskutert.  

Modell 3 

Med en tanke om administrasjon i stor grad løsrevet fra primærvirksomhetene framstår en 
sentralisering som en god modell. Det kan argumenteres for et skille mellom generell 
administrasjon og  fagnær administrasjon, og at den generelle administrasjonen bør kunne 
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sentraliseres. Samtidig så er det vanskelig å skape forståelse i primærvirksomheten for at flere av 
dagens administrative funksjoner kan være generelle. For svært mange av de administrative 
funksjonene som ivaretas på Helsam i dag oppleves nærhet til- og kjennskap om 
primærvirksomheten som avgjørende, og inkludert her er vel en del funksjoner som ligger på 
fakultetsnivå andre steder.  

Vi mener derfor at rapporten undervurderer kostnadene forbundet med bestillerkompetanse for 
enhetene i en sentralisert modell. I en modell hvor saksbehandlerne organisatorisk hører til på 
andre nivåer så vil det bli et behov for å duplisere deler av kompetansen på fakulteter og 
grunnenheter for å kunne gjøre korrekte bestillinger og ikke minst få strategisk rådgivning. 
Erfaringene med sentralisert personal- og økonomiseksjoner ved fakultetet kan brukes som et 
eksempel på dette.  Fra grunnenhetsnivå er det vanskelig å se hvilke administrative funksjoner som 
organisatorisk kan sentraliseres uten at det fører til et vesentlig økt behov for bestillerkompetanse. 
Denne problemstillingen forsterkes igjen av den store heterogeniteten mellom enhetene i 
organisasjonen, og dermed økt behov for lokale tilpasninger.  

Behovet for bestillerkompetanse kan reduseres noe dersom saksbehandlerne har stor grad av fysisk 
nærhet til primærvirksomheten, men det vil samtidig forsterke rolle- og lojalitetskonflikten til 
saksbehandlerne.  
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