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Bakgrunn
Institutt for medisinske basalfag oversender instituttleders forslag til ny lederstruktur og organisering
av instituttets fagavdelinger for behandling i fakultetsstyret. Forslaget er presentert i notatet
«Lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag, Instituttleders rapport, mars 2014» (vedlegg 1).
Notatet bygger på et prosjekt for utredning av IMBs lederstruktur gjennomført i perioden mars 2013
– mars 2014. Prosjektets mål har vært å etablere en struktur som sikrer optimal utnyttelse av
ressurser og fremmer måloppnåelse i henhold til instituttets, fakultetets og universitetets strategiske
planer.
Intervjuer, workshops og arbeidsgruppemøter med IMBs ansatte har vist at det er behov for
endringer som adresserer:
•
•

•

•

•
•

Styrking av internt samarbeid, samhandling og synergier.
Økt kapasitet for strategisk arbeid: Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som
er proaktivt og tydelig profilert. Strategisk og utadrettet arbeid på vegne av instituttet,
med innsats for å bedre instituttets muligheter til økt tilgang på eksterne midler, er
krevende. En ny lederstruktur må gi økt kapasitet til strategisk arbeid og profilering av
instituttets hovedområder for forskning.
Personaloppfølging og tydelighet i lederstruktur. Lederstrukturen må legge til rette for
sterkere og høyere produksjon samlet sett for instituttet, der alle ansatte får oppfølging
og bidrar aktivt, direkte eller indirekte. En ny organisering må legge til rette for en mer
effektiv arbeidsdeling.
Oppfølging av og støtte til ledere: ledere i ny struktur må ha kompetanse, evne og
kapasitet til å fasilitere og lede utvikling og retningsendring innenfor en gitt enhet i
organisasjonen.
Mer skriftlighet og begrunnelser knyttet til viktige beslutninger etterlyses.
Habilitet i lederroller / interessekonflikter må håndteres og det må synliggjøres hvordan
dette håndteres.

Forslaget til ny lederstruktur er utarbeidet med utgangspunkt i de funn og analyser som er gjort i
prosjektets ulike faser. Hovedaktiviteter og milepæler fremgår av prosjektets aktivitetsplan på
instituttets interne websider («aktivitetsplan-lederstrukturprosjektet-IMB», vedlegg 2).
Aktivitetsplanen med dokumentasjon fra hver aktivitet har vært og er tilgjengelig for alle ansatte ved
IMB.
Instituttrådets uttalelse ble gitt i rådsmøte av 26. mars 2014 («Instituttrådets innspill-rapport
260314», vedlegg 3). Spørsmål som ble stilt av rådet er kommentert og besvart på prosjektets
interne websider og lagt inn i «Ofte stilte spørsmål» («faq-lederstrukturprosjektet-imb», vedlegg 4).
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I etterkant av instituttrådets behandling er instituttleders rapport gjort tilgjengelig på prosjektets
websider og de ansatte er gitt anledning til å komme med skriftlige innspill før oversendelse til
fakultetsstyret. Instituttleder har mottatt tre innspill («Innspill til instituttleders rapport lederstruktur IMB», vedlegg 5).
I kommentarene fra Avdeling for anatomi og Avdeling for fysiologi fremkommer blant annet at det
ikke gis støtte til etablering av en ny enhet – en avdelingsgruppe - som vil inkludere dagens
avdelinger for anatomi, fysiologi og biokjemi. Det uttrykkes også bekymring knyttet til at det nye
ledernivået forventes å bli kostnadskrevende.
Argumentene for og imot den nye avdelingsgruppen har vært vurdert i tidligere stadier av prosjektet.
Etter instituttleders vurdering har det ikke fremkommet nye opplysninger som taler for å endre
forslaget til ny struktur. Det vil være fullt mulig å sikre at de opprinnelige avdelingenes interesser blir
ivaretatt i ny struktur. Dessuten er det viktig å poengtere at de tre avdelingene i stor grad har
overlappende interesser. De tre avdelingene har et felles ansvar for preklinisk undervisning for
profesjonsstudiet i medisin og de har en rekke overlappende forskningsområder. Den faglige og
teknologiske utviklingen har dessuten ført til at det er stor grad av overlapp mellom avdelingene i
forhold til utstyrsbehov og metoderepertoir. Når det gjelder kostnader ved ny struktur, vil
instituttleder påpeke at det eksisterer kostnader både med dagens struktur (f.eks i form av
manglende utnyttelse av ressurser og muligheter) og i avdelingenes eget forslag om en struktur der
tre avdelingsledere ivaretar lederoppgaver fremfor at disse ivaretas av én leder for
avdelingsgruppen.
Avdeling for anatomi uttaler at forslaget om etablering av instituttstyre ikke er gjennomarbeidet.
Etablering av styre vil inngå i implementeringsplan. Instituttet vil i den forbindelse se til
universitetsloven og formatet for styrer som benyttes ved de andre fakultetene. Avdelingen uttaler
videre at ledere og administrativt ansatte ikke skaffer inntjening til organisasjonen. Dette er en
uriktig påstand, ettersom det er nødvendig å knytte ledelse og administrasjon til primærfunksjoner
for å sikre inntekter og hindre tap i organisasjonen. En svak ledelse eller feildimensjonert
administrasjon vil ikke være forenlig med god «inntjening».
Avdeling for biokjemi ønsker at «avdelingsgruppen» omgjøres til avdeling, og at avdelingene under
avdelingsgruppen får betegnelsen seksjoner. Argumentasjonen er at «avdelingsgruppe» gir en
inkonsekvent organisering. Instituttleder har forståelse for denne argumentasjonen, men fastholder
forslaget til ny struktur med innføring av en avdelingsgruppe med utgangspunkt i foreliggende ønsker
om å profilere de klassiske fagdisiplinene. I den videre organisasjonsutvikling ved instituttet vil en
avdelingsgruppe kunne bli omgjort til avdeling, dersom dette blir vurdert som hensiktsmessig.
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Basert på den grundige prosessen i forbindelse med behandling av saken, er det etter instituttleders
vurdering grunnlag for å opprettholde forslaget som presentert i notatet.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av
avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag.
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Lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag
___________________________________________________________________________________________

Instituttleders rapport
Mars 2014

Sammendrag
Institutt for medisinske basalfag har gjennomført et prosjekt for å vurdere behovet for endringer i lederstruktur.
Med utgangspunkt i kartlegging av behov for endringer har instituttleder utarbeidet en rapport med forslag til
ny struktur som vil bli behandlet i fakultetsstyret. En arbeidsgruppe har gitt råd i forbindelse med utarbeidelse
av rapporten og de ansatte har vært løpende informert blant annet i allmøter. En rekke tilbakemeldinger er
mottatt og har påvirket innholdet i rapporten.
Tre avdelinger opprettholdes uforandret (biostatistikk, medisinsk atferdsvitenskap og ernæringsvitenskap).
Hver av disse blir en budsjettenhet. Hver avdeling ledes av avdelingsleder. Ved Avd for ernæringsvitenskap
opprettes seksjoner. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder.
De øvrige tre avdelingene (anatomi, biokjemi og fysiologi) inngår i en ny avdeling, med betegnelsen
avdelingsgruppe. Den nye avdelingsgruppen blir en samlet budsjettenhet. Avdelingsgruppen ledes av én
avdelingsleder. De opprinnelige avdelingene blir et nivå tilsvarende seksjoner, men beholder sine opprinnelige
avdelingsnavn. Betegnelsen faglig leder, som tidligere har vært benyttet om lederrollen i de opprinnelige
avdelingene, opprettholdes. Imidlertid blir funksjonsbeskrivelsen for faglig leder revidert og det legges nye
oppgaver til rollen. Faglig leder rapporterer til avdelingsleder.
Instituttets forskningsgrupper, ledet av professor/1. amanuensis, bindes sammen i fagklynger, betegnet
tematiske områder. De tematiske områdene skal ha en varighet på noen år og skal være dynamiske. De er
derfor ikke formaliserte enheter. Ved Avd for atferdsvitenskap og Avd for biostatistikk (begge med færre enn
30 ansatte) vil hver av avdelingene i utgangspunktet bli betraktet som ett tematisk område. Ved Avd for
ernæringsvitenskap opprettes tematiske områder innenfor avdelingen. I den nye avdelingsgruppen opprettes
tematiske områder innenfor avdelingsgruppen.
En av forskningsgruppelederne i hvert tematiske område utpekes til å ha en koordinatorfunksjon, som skal
bistå avdelingsleder i arbeidet med å lede og utvikle det tematiske området innenfor
avdelingen/avdelingsgruppen.
Ingeniørene vil ha tilknytning til forskningsgrupper (en eller flere), men personalansvaret og ansvaret for
koordinering av ingeniørenes arbeidsoppgaver legges til avdelingsleder. Avdelingsleder kan delegere ansvaret
til seksjonsledere (Avd for ernæringsvitenskap) eller faglige ledere (Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og
fysiologi).
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1. Introduksjon
Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det største enkeltstående institutt for medisinsk
grunnforskning i Norge. Instituttets overordnede målsetning er å fremme basalmedisinsk
kunnskap for å forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og
fremme god helse. Instituttets visjon (Strategisk plan 2010 – 2013) er at IMB skal være 1) et
ledende nasjonalt senter for medisinsk grunnforskning på høyt internasjonalt nivå, 2) en
viktig aktør innen translasjonsforskning som leverandør av sentral kompetanse til klinisk og
forebyggende medisin, 3) ledende på forskningsbasert undervisning i medisinske basalfag,
og 4) en sentral formidler av biomedisinsk kunnskap til samfunnet.
Instituttet er ledende på flere forskningsområder og har gode forutsetninger for videre vekst
og utvikling av sin virksomhet både innen forskning og forskningsbasert undervisning.
Samtidig er det åpenbart at det foreligger en rekke utfordringer som må håndteres for at
instituttet skal kunne øke mulighetene for en god utvikling videre.
I mars 2013 startet IMB et lederstrukturprosjekt. Prosjektet har som målsetting å tilpasse
organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av ressurser og måloppnåelse i henhold til
instituttets, fakultetets og universitetets strategiske planer. Grunnleggende forhold knyttet
til intern økonomi og ekstern finansiering representerer hovedutfordringer som instituttet
må forholde seg til.
Instituttets interne økonomi er som for de fleste andre institutter ved universiteter i Norge
preget av økonomisk stagnasjon. Det er flere forhold som medvirker til dette: 1) Norge har
valgt å satse på oppbygging av flere nye universiteter, fremfor å styrke de etablerte miljøene.
2) De faste grunnbevilgningene, omtalt som basis for den interne økonomien, reduseres til
fordel for forskningsfinansiering basert på resultatoppnåelse og konkurranse om midler.
Midler flyttes fra forutsigbare interne potter til mindre forutsigbare eksterne kilder. 3) Både
universitetet sentralt og fakultet gjennomfører ulike typer satsinger, blant annet for å
posisjonere organisasjonen i det nye landskapet. Selv om satsingene er nødvendige og
fremtidsrettede og i flere tilfeller kommer instituttet direkte til gode, fører de uvegerlig til at
midler bindes opp og at det økonomiske handlingsrommet på grunnivåene reduseres. IMB, i
likhet med andre institutter ved UiO, blir derfor av flere grunner i økende grad avhengig av
ekstern forskningsfinansiering.
Tilgangen til ekstern forskningsfinansiering for instituttet preges av flere utfordringer: 1) Det
finnes en rekke aktører nasjonalt, både ved universitetene og i sykehus- og instituttsektoren,
som konkurrerer om de samme forskningsmidlene. 2) Det er en tydelig tendens at
forskningsmidler konsentreres om utvalgte forskningsområder som enten vurderes som
fremragende («excellent» eller «outstanding») eller spesielt samfunnsrelevante, eller begge
deler. 3) Det kreves langsiktig arbeid for å lykkes med internasjonal finansiering, for
eksempel fra EU. 4) Forandringene skjer hurtig og dyktige forskere med både meget gode
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meritter og forskningsplaner kan oppleve at mulighetene for ekstern finansiering er
avtagende. Samtidig er instituttets interne økonomi ikke sterk nok til å dekke opp
finansieringsbehovene.
I denne konkurransesituasjonen, og med utgangspunkt i tydelige trender i
forskningsfinansieringen, er det nødvendig for IMB å foreta endringer i lederstruktur og
organisering for å møte utfordringene.

2. Nåsituasjonen
Forskningsrådets fagevaluering fra 2011 gir et bilde av et institutt med overveiende meget
gode, og i noen tilfeller fremragende, forskningsmiljøer. Det er imidlertid åpenbart at det
foreligger en spennvidde internt på instituttet i resultatoppnåelse.
Oversikter over tilgang til ekstern finansiering viser betydelige variasjoner. Et mindretall av
instituttets forskningsgruppeledere har god og stabil tilgang til ekstern forskningsfinansiering.
Flertallet er utsatt for svingninger, og flere har liten eller tilnærmet ingen tilgang til eksterne
forskningsmidler.
Instituttets totale tilgang til ekstern finansiering viser fluktuasjon over tid og ingen vesentlig
vekst. Instituttet fikk ikke tilslag på SFF – søknader og har per i dag ikke formelt hovedansvar
for senterdannelser med betydelig omfang av ekstern finansiering. Instituttet har en sentral
rolle i Stamcellesenteret, men OUS er i førersetet. Instituttet har en mindre portefølje av EUprosjekter enn det forventes av UiO. Det er spesielle fordeler for fellesskapet knyttet til
finansiering fra NFR og EU ved at universitet, fakultet og institutt tildeles betydelige
forsterkningsmidler («resultatbasert omfordeling»). NFR- og EU-prosjekter har også
regulerte satser for kostnadsdekning («overhead»), som er knyttet til kostnader med
administrasjon og enkelte deler av lokal infrastruktur.
I en situasjon med betydelig konkurranse har instituttet imidlertid gode grunnleggende
forutsetninger for å lykkes. IMBs styrker omfatter blant annet: 1) Høy kompetanse blant
instituttets ansatte. 2) Mange og høyt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 3) Relativt stabil
internfinansiering over tid basert på instituttets bidrag til profesjonsutdanning i medisin og
masterstudium i klinisk ernæring. 4) Samlokalisering i Domus Medica, kontinuerlig
oppgradering og modernisering av de eldste delene av bygget, en nylig arealutvidelse og en
generelt god tilgang til arealer.
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2.1. Kartlegging og aksept for utfordringsbildet
Intervjuer og workshops med ansatte resulterte i følgende hovedfunn:









Økt kapasitet for strategisk arbeid etterlyses.
Mer skriftlighet og begrunnelser knyttet til viktige beslutninger etterlyses. Dette
omfatter også budsjettprosesser. Flere må ha større grad av oversikt over
virksomheten.
Personaloppfølging har forbedringspotensial på flere nivåer.
En tydeligere organisasjonsmodell etterlyses: Linjelederordningen virker uklar for
mange ansatte. Gruppelederne oppfattes som mer relevante og synlige.
Gruppeledere kan oppleve at de er for isolert. De har få å støtte seg på.
Internt samarbeid /samhandling / synergier bør kunne styrkes.
Habilitet i lederroller / interessekonflikter må håndteres og det må synliggjøres
hvordan dette håndteres.

Andre momenter som har kommet frem, blant annet basert på tilbakemeldinger fra en
arbeidsgruppe knyttet til lederstrukturprojektet, inkluderer følgende:




Lederstrukturen må legge til rette for sterkere og høyere produksjon samlet sett for
instituttet, der alle ansatte bidrar aktivt, direkte eller indirekte.
Ledere i ny struktur må ha kompetanse, evne og kapasitet til å fasilitere og lede
utvikling og retningsendring innenfor en gitt enhet i organisasjonen
Avdelingslederansvaret bør inkludere å utføre regelmessige analyser av muligheter
og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der grupper eller
individer har begrenset utvikling og produksjon.

Det må opprettes lederroller som blir oppfattet som meritterende. Avdelingslederrollen må i
seg selv gi utviklingsmuligheter. Instituttledelsen har ønsket å påpeke følgende:






Den interne økonomien representerer et fundament som må suppleres med
finansiering fra eksterne kilder. Det finnes et stort spenn av prosjekter og aktiviteter
som er relevant for basalmedisinsk forskning, men det er begrenset hvor mange
instituttet har interne midler til å gjennomføre. En ny lederstruktur må kunne støtte
opp under arbeidet med tilgang til ekstern finansiering på en bedre måte enn dagens
struktur.
Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som er proaktivt og tydelig profilert:
Strategisk og utadrettet arbeid på vegne av instituttet, med innsats for å bedre
instituttets muligheter til økt tilgang på eksterne midler, er krevende. En ny
lederstruktur må gi økt kapasitet til strategisk arbeid og profilering av instituttets
hovedområder for forskning, sammenliknet med dagens struktur.
Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som kombinerer behovet for
stabilitet med evne til tilpasning: Intern forutsigbarhet, kombinert med evne til
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kontinuerlig tilpasning til endringer i premisser for forskningsfinansiering, er
krevende. En ny lederstruktur må forene behovet for stabilitet med kapasitet til å
agere.
Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som har evne til å organisere en ny
form for intern arbeidsfordeling som støtter opp under det krevende arbeidet. En ny
organisering må legge til rette for en mer effektiv arbeidsdeling.
Administrativ støtte ved IMB må ligge på et hensiktsmessig nivå. En ny lederstruktur
må inkludere en optimal dimensjonering av administrativ støtte.

Momentene ovenfor må tas hensyn til ved implementering av ny lederstruktur.
Generelt er det åpenbart at instituttets styringsstruktur i dag er sterkt sentralisert og at
dette gir utfordringer på en rekke områder, hvorav flere er identifisert ovenfor. I seg selv er
dagens organisering også en utfordring for lederstrukturprosjektet, da personer i roller som
gruppeledere eller faglige ledere uttrykker frustrasjon over opplevelsen av å ikke ha
tilstrekkelig tid eller kapasitet til å delta i diskusjoner og arbeidsprosesser knyttet til
instituttets virksomhet.
Realisering av ny lederstruktur og tydeligere formalisering av lederroller krever at
organisasjonen konkretiserer følgende:
-

Kompetansekrav for lederroller
Rekrutteringsstrategi og insentivordninger
Opplegg for opplæring, kompetanseutvikling og lederstøtte for nye ledere

Det har vært et betydelig engasjement i forbindelse med Lederstrukturprosjektet.
Instituttets ansatte har identitet og forventninger knyttet til å levere kvalitet og oppnå
ambisiøse mål. «Instituttet har vilje til å lykkes.»
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3. Ny lederstruktur og organisering
Med utgangspunkt i utfordringsbildet, kartleggingsarbeidet ved instituttet og fakultetets
føringer, anbefales en lederstruktur som skissert nedenfor. Strukturen bygger på
forskningsgrupper (3.1) som deltar i tematiske områder (3.2) plassert i en avdelingsstruktur
der de store avdelingene har ett underliggende, formalisert nivå (3.3).

3.1. Forskningsgrupper
Professor/1. amanuensis defineres i utgangspunktet som forskningsgruppeledere. En
forskningsgruppe er den gruppen den enkelte professor/1. amanuensis rår over.
Det foreligger utfordringer knyttet til at enkelte av dagens forskningsgrupper er små og kan
mangle kritisk masse. Gruppelederrollen anses imidlertid som godt etablert, det antas at det
ikke er behov for å gjøre vesentlige endringer i denne rollen, og det synes klart at ved
rekruttering av nye professorer / førsteamanuenser må kandidatenes egnethet til å lede og
initiere forskning stå sentralt. Det kan være aktuelt for enkelte å gå ut av en gruppelederrolle,
men utfordringer knyttet til mangel på kritisk masse bør primært løses på annen måte.
Imidlertid vil alle oppgaver for gruppeleder gjennomgås med sikte på å avklare om noen bør
overføres til avdelingsledelsen og/eller forskningskoordinator i de tematiske områdene (se
nedenfor).
Rollen linjeleder i dagens struktur fjernes. Personalansvar overføres fra linjeledere til
forskningsgruppeledere. Øvrige oppgaver som ligger til rollen linjeleder i dag legges til
overliggende nivå.

3.2. Tematiske områder
Tematiske områder innenfor avdelingene: klynger av forskningsgrupper innenfor et
fagområde og med tematisk innretning
Det etableres tematiske områder – klynger av forskningsgrupper – som et viktig prinsipp for
fremtidig organisering av instituttet. Tematiske områder forventes å resultere i en ny giv
med sterkere og bedre profilering av forskningsområdene ved IMB, mindre grad av
fragmentering, større grad av innretning mot felles langsiktige mål og en plan for
arbeidsdeling innad i enheten for måloppnåelse. Denne type organisering av forskningen
antas å ville bidra til å utnytte tilgjengelige ressurser på en mer effektiv måte og til å styrke
IMBs muligheter i konkurransen om eksterne midler både nasjonalt og internasjonalt.
Forskningsrådets biofagevaluering gir støtte til et slikt syn.
6

Etablering, koordineringsfunksjon og mulighet for reorganisering
-

-

Ved oppstart av ordningen etableres de tematiske områdene ved en bottum-up prosess.
Det legges opp til dannelse av områder med 3-7 gruppeledere.
Innenfor det tematiske området vil avdelingsleder i samråd med
forskningsgruppelederne utpeke en forskningskoordinator med oppgave å bistå
avdelingsleder i å lede og utvikle området.
Områdene skal kunne dannes og utfases på en dynamisk måte. Avdelingsleder er
ansvarlig for evaluering av resultater og planer og for initiering av prosesser som kan
lede til endringer i sammensetning av de tematiske områder.

Målsettinger
-

-

-

Hvert tematiske område skal ha definerte målsettinger. Målene kan være faglige
og/eller tematiske, evt. knyttet til teknologianvendelse og felleskap om metoder og
infrastruktur.
Målene nås gjennom bruk av arbeidsdeling (se nedenfor) og ved aktiv bruk av
mekanismer og støtteapparat for å oppnå finansiering som er tilgjengelige, internt og
eksternt. Avdelingsleder er ansvarlig for evaluering av planer og resultater.
Ambisjonsnivå i forhold til ulike typer ekstern finansiering skal defineres. Områdene skal
være tydelige på hvorledes de vurderer mulighetene for en eller flere gruppelederes
deltagelse i fremtidig SFF, SFI eller andre senterdannelser.

Arbeidsdeling
-

-

-

Innenfor et tematisk område må de ulike oppgavene løses ut ifra individuelle
forutsetninger og behov. Det legges opp til en arbeidsdeling. Det er opp til de enkelte
tematiske områder å foreslå overfor avdelingsleder hvorledes denne arbeidsdelingen
skal ordnes.
Ved fordeling av oppgaver mellom vitenskapelig personell må det tas hensyn til
karriereløp for den enkelte ansatte. Bruk av arbeidsdeling skal for eksempel ikke gå
utover en forskers mulighet til utvikling av karriere i en tidlig fase.
Forskningskoordinator gir råd og innspill til arbeidsdeling, mens avdelingsledere har
ansvar for implementering og oppfølging av ansatte i henhold til plan for arbeidsdeling.

Fleksibilitet og medlemskap/tilhørighet
-

De tematiske områdene skal innrettes på en måte som gir mulighet for forskningsfaglig
nytekning, og som samtidig gir forutsigbarhet og anledning til å kunne fokusere på gitte
områder/temaer over lengre tid.
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Ressurser
-

-

De økonomiske ressursene i et tematisk område hører i utgangspunktet inn under de
enkelte gruppelederne.
I de tilfeller der enheten får økt tilgang til ressurser som resultat av arbeidsdeling (f.eks.
tilslag på søknader der flere gruppeledere har medvirket til å ferdigstille søknaden) skal
de som har bidratt også få ansvar for deler av ressursene. Dette defineres under
utarbeidelse av søknadene.
Arealer hører inn under de enkelte forskningsgruppene, men skal utnyttes på en effektiv
måte med minst mulig duplisering av funksjoner og mest mulig sambruk.

Lokalisering
-

Graden av samlokalisering vil variere mellom ulike tematiske områdene.
Ved nytilsetting av gruppeledere vil fysisk nærhet til øvrige forskningsgrupper i de
tematiske områdene være et mål, men ikke et krav.

3.3. Avdelinger og nivåer
I universitetsstrukturen er nivå 1 definert som universitetsledelse, nivå 2 som
fakultetsledelse, og nivå 3 som instituttledelse. IMB vil ha følgende organisering under
nivå 3:





Avd for biostatistikk (avdelingsleder, nivå 4), uten underliggende nivåer
Avd for atferdsvitenskap (avdelingsleder, nivå 4), uten underliggende nivåer
Avd for ernæringsvitenskap (avdelingsleder, nivå 4), med seksjoner (seksjonsleder
nivå 5)
Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi (avdelingsleder, nivå 4), med
avdelinger (faglig leder, nivå 5)

Avdelingene innenfor avdelingsgruppen tilsvarer seksjoner. Navnsettingen er tilpasset
behovet for å opprettholde kontinuitet i profilering av de eksisterende avdelingene.
Med den nye organiseringen vil tre avdelinger opprettholdes uforandret (biostatistikk,
medisinsk atferdsvitenskap og ernæringsvitenskap). Hver avdeling blir en budsjettenhet. Ved
Avd for ernæringsvitenskap opprettes seksjoner.
Med den nye organiseringen vil de øvrige tre avdelingene (anatomi, biokjemi og fysiologi)
inngå i en ny avdeling, med betegnelsen avdelingsgruppe. Den nye avdelingsgruppen blir en
samlet budsjettenhet. De opprinnelige avdelingene blir et nivå tilsvarende seksjoner, men
beholder betegnelsen avdeling og beholder sine opprinnelige avdelingsnavn.
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Organiseringen følger hovedlinjer basert på hovedansvar for undervisningen:
-

biostatistikk for fakultetet som helhet (Avd for biostatistikk)
atferdsfag i medisinstudiet (Avd for atferdsvitenskap)
ernæringsstudiet (Avd for ernæringsvitenskap)
humanbiologi i medisinstudiet (Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi)

Avdelingslederne (nivå 4) rapporterer til instituttleder og inngår i instituttleders ledergruppe.
I avdelingsgruppen / avdelingene på nivå 4 opprettes det en ledergruppe med
sammensetning tilpasset avdelingsgruppens / avdelingenes behov. Ledergruppen er
rådgivende for avdelingsleder.
I avdelingene på nivå 5 (Avd for anatomi, Avd for biokjemi og Avd for fysiologi) beholdes
rollen faglig leder, som tidligere har vært benyttet om lederrollen i de opprinnelige
avdelingene. Faglig leder får personalansvar for underliggende nivå av
forskningsgruppeledere. Mandatet for faglig leder vil bli revidert med henblikk på å sikre
tydelighet i lederansvar og optimal intern organisering og resultatoppnåelse i
avdelingsgruppen. Flere av oppgavene som ligger til rollen i dagens organisering vil kunne bli
videreført, og nye oppgaver, tilpasset avdelingsgruppens behov, vil bli lagt til rollen, for
eksempel begrenset økonomioppfølging, evt. personalansvar for ingeniører. Faglige ledere
for avdelingene rapporterer til leder av avdelingsgruppen.
I seksjonene, nivå 5, under Avd for ernæringsvitenskap, etableres rollen seksjonsleder, med
personalansvar for underliggende nivå av forskningsgruppeledere. Mandatet for
seksjonslederne vil bli tilsvarende mandatet for faglige ledere på nivå 5 i Avdelingsgruppe for
anatomi, biokjemi og fysiologi, med tilpasninger til behovene i Avd for ernæringsvitenskap.
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Fast tilsatte ingeniører, som er en del av IMBs bemanningsplan, rapporterer direkte til
avdelingsleder, som kan delegere personalansvaret og ansvaret for koordinering av
ingeniørenes arbeidsoppgaver til seksjonsledere / faglige ledere. Hver forskningsgruppe skal
i utgangspunktet ha tilgang på ingeniørteknisk bistand svarende til en 50 % stilling. Det skal
imidlertid gjøres tilpasninger til behov og satsinger i avdelingen. Et team av ingeniører som
rapporterer til samme leder skal bidra til å løse oppgaver for de enkelte forskningsgruppene
og oppgaver på tvers av gruppene, med henblikk på å oppnå synergier, inkludert
kompetanseutveksling og effektiv tidsbruk. Prosjektfinansierte ingeniører rapporterer til
gruppeleder i forskningsgruppen der de er tilsatt på prosjektet.
I ny avdelingsstruktur vil hver budsjettenhet (avdelinger på nivå 4) få tildelinger etter en
fordelingsmodell der følgende parametre vil være aktuelle:
-

Antall gruppelederstillinger og lektorater bestemt ut fra pålagte undervisningsoppgaver
Teknisk assistanse etter en gitt dimensjoneringsnøkkel, per i dag 0,5 per vitenskapelig
toppstilling i laboratoriefag
Resultatkomponent basert på doktorgrader, publikasjonspoeng, EU og NFR inntekter
Resultatbasert komponent basert på bidrag til kostnadsdekning og leiestedsinntekter
Særskilte kostnader
Særskilte satsninger
Infrastruktur og inventar

Tilsettingsmyndighet og myndighet til å inngå avtaler som forplikter ansatte og/eller institutt
vil ligge på instituttnivå, som i dag.
Nytilsettinger i vitenskapelige hovedstillinger innenfor avdelingene gjøres primært med
utgangspunkt i en analyse av undervisningsbehov, slik at denne viktige funksjonen sikres.
Det vil også kunne bli tatt hensyn til strategiske mål og forskningsprioriteringer.
Ved Avd for ernæringsvitenskap opprettes tematiske områder innenfor avdelingen. I den
nye avdelingsgruppen opprettes tematiske områder innenfor avdelingsgruppen. Ved Avd for
atferdsvitenskap og Avd for biostatistikk (begge med færre enn 30 ansatte) vil hver av
avdelingene i utgangspunktet bli betraktet som ett tematisk område.
Oppsummering:
- Hver avdeling med et helhetlig ansvar for undervisning og forskning
- Avdelingsledere (nivå 4) i linje til instituttleder, deltar i instituttets ledergruppe
- Hver avdelingsleder etablerer en ledergruppe med rådgivende funksjon
- Nivå 5 ledelse
- Ingeniørene i fast stab i linje til leder i nivå 4, evt. nivå 5
- Budsjettfordeling etter ny modell
- Nytilsettinger og rekruttering gjøres med utgangspunkt i en analyse av
undervisningsbehov – sekundært etter strategiske mål/forskningsprioriteringer
- Tematiske områder innenfor avdelingene på nivå 4
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3.4. Avdelingslederrollen
Avdelingsleder rapporterer til instituttleder og representerer et nytt, formalisert nivå i
forhold til dagens organisering. Avdelingsleder har ansvar for å følge opp og fasilitere faglige
utviklingsmuligheter for de enkelte gruppeledere. Ansvaret inkluderer å utføre regelmessige
analyser av muligheter og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der
grupper eller individer har begrenset utvikling og produksjon
Avdelingsleder skal også se til at de ulike arbeidsoppgaver utføres og at det foreligger
tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeidsplikten er oppfylt.
Avdelingsleder skal ivareta et helhetlig ansvar for virksomheten i avdelingen/
avdelingsgruppen, herunder
-

Personalansvar for seksjonsledere / faglige ledere
Overordnet budsjett- og økonomiansvar for enheten
Sørge for at ressursene brukes i samsvar med instituttets føringer
Overordnet ansvar for ressurstilgang (personell og driftsmidler) til undervisningen
Overordnet ansvar for organiseringen av de tematiske områdene
Oppfølgingen av forskningskoordinatorer for de tematiske områdene
Overordnet resultatansvar for forskning
Budsjettansvar og budsjettdisponeringsmyndighet
Gi innspill i forbindelse med årsplaner, langtidsbudsjetter, regnskapsrapporter, eksterne
prosjekter, fordeling av midler, tilsettinger, utredninger og høringer, mv.
HMS-ansvar
Rådgiver for instituttleder

Avdelingsleder delegerer lederoppgaver til øvrige lederroller i henhold til mandatene for
disse.

3.5. Øvrige roller
Forskningsgruppeledere vil i hovedsak ha de samme oppgavene som i dagens organisering.
Personalansvar for ansatte i en forskningsgruppe kan bli lagt til forskningsgruppeleder.
«Linjeledere» i dagens ordning opphører.
Ved Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi vil faglige ledere ha personalansvar
for gruppeledere i sine enheter og for øvrig få oppgaver delegert fra avdelingsleder.
Mandatet for faglig leder skal sikre tydelighet i lederansvar og optimal intern organisering og
resultatoppnåelse i avdelingsgruppen. Flere av oppgavene som ligger til rollen i dagens
organisering vil kunne bli videreført, og nye oppgaver, tilpasset avdelingsgruppens behov, vil

11

bli lagt til rollen, for eksempel begrenset økonomioppfølging evt. personalansvar for
ingeniører. Faglige ledere for avdelingene rapporterer til leder av avdelingsgruppen.
Ved Avd for ernæringsvitenskap vil seksjonsledere ha personalansvar for gruppeledere i sine
enheter og for øvrig få oppgaver delegert fra avdelingsleder. Mandatet for seksjonslederne
vil bli tilsvarende mandatet for faglige ledere i avdelingsgruppen, tilpasset behovene ved Avd
for ernæringsvitenskap.
Forskningskoordinator i et tematisk område har ikke en linjefunksjon. Forskningskoordinator koordinerer et team av forskningsgruppeledere innenfor et tematisk område
som definert ovenfor. Koordinatorrollene har som oppgave å bistå avdelingsledelsen i å
utøve ledelse og utvikling av det tematiske området.

4. Styre eller råd
Det etableres et instituttstyre ved IMB.
I følge normalreglene for institutter skal allmennfakultetene som hovedregel ha styre på
instituttnivå. Profesjonsfakultetene kan med universitetsstyrets godkjenning opprette styre
også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til virksomheten tilsier det. Ingen
institutter skal ha både styre og råd.
Det er forhold som taler for både styrer og råd. I 2003 vedtok fakultetet å nedlegge styrene
og opprette råd. Nedleggelse av styrene var ment å skulle redusere ressursbruk, gi en
hurtigere saksbehandling, samt styrking av lederens fullmakter med større samsvar mellom
ansvar og myndighet enn tidligere. Det ble forutsatt at grunnenhetsleder etablerer
instituttråd, for på den måten å videreføre de positive elementer i den «gamle»
styringsstrukturen.
I normalreglene er instituttstyrenes sammensetning og myndighetsområde opplistet. I de
samme normalreglene er også saksområdene for et rådgivende organ opplistet.
Instituttrådene skal sammensettes og utpekes av de ulike grupper personale i samsvar med
gjeldende valgregler og uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i
et styre. Med disse reglene er det ikke opplagt at ordningen med råd innebærer vesentlig
mindre ressursbruk enn ordningen med styre.
Delegasjonslinjen fra fakultetet går til instituttstyre eller instituttleder. Viktige beslutninger
som instituttstyret eller instituttleder skal ta er faglige prioriteringer og ressursfordeling. Tatt
i betraktning at forskere er mer orientert mot fagspesialiteter nasjonalt og internasjonalt og
disiplinfellesskapet ikke er avgrenset til det enkelte institutt kan beslutninger foretatt i et
instituttstyre ha større legitimitet enn beslutninger foretatt av instituttleder.
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Aktivitetsplan
Måned

Aktivitet

Formål

Dato

Gjennomført?

Mars

Allmøte

Informasjon om formål med

21.03.13

x

10.04.13

x

Uke 15

x

06.05.13

x

Dokumenter:
Presentasjon til

organisasjonsgjennomgangen samt
prosess for involvering og fremdrift

allmøtet (pdf)

April

Workshop 1 med

Vurdering av IMBs nåværende

ansatte

lederroller og lederstruktur

Dokumenter:
Presentasjon (pdf)
Deltakere: 3 grupper
med 8 deltakere (pdf):
vitenskapelige og
teknisk ansatte
Oppsummering av
innspill (pdf)
April

9 intervjuer av

Styrker og utfordringer knyttet til

ansatte med

dagens lederroller

lederroller
Dokumenter:
Oppsummering av
intervjuer (pdf)
Mai

Workshop 2

Bearbeide/videreutvikle og vurdere

med ansatte

skisser til alternative modeller

Deltakere som på
workshop 1 med
ansatte
Dokumenter
Presentasjon (pdf)
Deltakere: 3 grupper
med 8 deltakere (pdf):
vitenskapelige og
teknisk ansatte

Måned

Aktivitet

Formål

Dato

Gjennomført?

Presentasjon av status, innspill

06.06.13

x

10.06.13

x

16.08.13

x

19.08.13

x

20.08.13

x

04.09.13

x

Oppsummering av
innspill (pdf)

Juni
Allmøte

og hovedmomenter fra det innsamlede
materialet

Dokumenter
Presentasjon (pdf)

Juni

Instituttråd:

Presentasjon av status og hovedfunn.

Ekstraordinært møte

Diskutere videre prosess mot en
anbefaling om endringstiltak

August

Allmøte

Presentere status i prosjektet.
Tidspunkt: 1000-1100 i det lille
auditoriet.

August

Allmøte

Presentere status i prosjektet.
Tidspunkt: 1300-1400 i det lille
auditoriet

August

Allmøte

Presentere status i prosjektet.
Tidspunkt: 1100-1200 i det lille
auditoriet

September

Arbeidsgruppe

Gjennomgang av avdelingsinndeling og

avdelingsinndeling

lederroller. Oppstart for arbeidsgruppen

Dokumenter

4. september, med sluttrapport primo
november.

Notat om
arbeidsgruppen
mandat og
sammensetning (pdf)
Oppsummering fra
arbeidsgruppen
23.09.13 (pdf)
Januar-

Avdelingsallmøter

x

februar
Mars

Instituttråd
Instituttrådets innspill

Instituttleders rapport gjennomgås med
henblikk på å skape klarhet og få

26.03.14

x

Måned

Aktivitet

Formål

til instituttleders

Instituttrådets kommentarer til

rapport (pdf)

rapporten. Ytterligere kommentarer til

Dato

Gjennomført?

24.04.14

x

rapporten kan sendes til
instituttleder@basalmed.uio.no frem til
11. april. Dersom innsender ønsker det,
blir skriftlige kommentarer vedlagt
rapporten ved oversendelse til dekan.
April

Frist for
kommentarer til
instituttleders
rapport

April

25.04.14

Oversendelse av
rapport til dekan på
MED
Instituttleders rapport
(pdf)
Sammendrag av
instituttleders rapport
(pdf)

Mai

Fakultetstyre

Behandling/vedtak

20.05.14

Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Hvem har tatt initiativ til dette prosjektet? Finnes det en formell
henvendelse fra fakultet?
Prosjektet har blitt til i dialog mellom instituttleder og dekan. Instituttleder mener at nåværende organisering
kan ha svakheter ved en for sterk grad av sentralisering. Dekan og rådgivende instanser ved fakultetet har
ment at vår nåværende organisering kan oppfattes som uklar på enkelte områder og for mange oppgaver
ser ut til å ligge til instituttlederrollen. Instituttet har for få formaliserte roller med oppgaver og ansvar knyttet
til driften av virksomheten.
Prosjektet startet derfor opp i samråd med fakultetet og har en definert aktivitetsplan der medvirkning fra
ansatte er en avgjørende del. Det er ikke gitt en instruks fra fakultetet knyttet til prosjektet.

Spørsmål: På hvilke måter har de ansatte muligheter til å få informasjon og
hvordan blir de ansattes medvirkning ivaretatt?
For å sikre ansattes medvirkning har tillitsvalgte vært med i prosjektet allerede i planleggingsfasen. Videre
har prosjektet startet opp med workshops og intervjuer der til sammen 31 personer aktivt har deltatt.
Allmøter, arbeidsgruppe og diskusjonsforum der ansatte deltar inngår også i prosjektet. Det er utarbeidet en
nettside der informasjon i prosjektet er tilgjengelige for alle ansatte.

Spørsmål: Hva er prosjektets tidsramme. Kan den justeres?
Prosjektets tidsramme var opprinnelig mars – desember 2013. Som et resultat av arbeidsgruppens
gjennomgang er prosjektet forlenget til mars 2014.

Spørsmål: Har ledelsen bestemt seg for en spesifikk løsning i prosjektarbeidet?
Ledelsen har lagt frem forslag til løsninger for å få tilbakemeldinger og synspunkter. Det er ikke konkludert
med hvilke endringer som skal implementeres.

Spørsmål: Hva blir mandatet og hvilke oppgaver vil ligge til lederrollene i den nye
strukturen?
De nye lederrollene er avdelingsleder, seksjonsleder/faglig leder og forskningskoordinator. Overordnet
mandat og viktige eksempler på oppgaver for de nye rollene er omtalt på side 11-12 i rapporten.
Avdelingslederrollen er sentral i den nye strukturen. Avdelingsleder får budsjettansvar innenfor sin avdeling
og mandat og oppgaver som følger av dette. Seksjonsledere/faglige ledere, som rapporterer til
avdelingsleder, vil ha personansvar for gruppeledere i sine enheter og vil i tillegg ivareta definerte oppgaver
delegert fra avdelingsleder, tilpasset behovene i de enkelte avdelingene. Detaljene i denne delegeringen vil
bli utarbeidet i forbindelse med implementering av den nye strukturen og i samarbeid med de som
rekrutteres til de nye rollene. Forskningskoordinatorene har ikke formelle lederroller, men representerer de
tematiske områdene.

Spørsmål: Hvilke konsekvenser får ny struktur for det administrative
støtteapparatet? Blir det opprettet flere administrative stillinger?
Det administrative støtteapparatet ved IMB vil beholde sin nåværende organisering. Administrasjonen har
vært betydelig omorganisert i de senere år og er tilpasset behovene som vil foreligge også i ny lederstruktur.

De ulike lederne får sin støtte fra en felles IMB- administrasjon. Det vil ikke bli etablert lokale
tilleggsfunksjoner. Dimensjoneringen av administrasjonen er til en hver tid bestemt av eksterne og interne
krav og behovet for å være dimensjonert riktig for å oppfylle krav, sikre inntekter og hindre tap.

Spørsmål: Hvordan vil de nye lederne bli rekruttert?
Det etableres et styre ved IMB dere flere av medlemmene er valgt blant de ansatte. I et institutt med styre
vil instituttleder tilsettes av styre, mens instituttleder, med styrets godkjenning, tilsetter avdelingsledere.
Avdelingslederne er ansvarlige for oppnevningen av seksjonsledere/faglige ledere, med godkjenning fra
instituttleder. Avdelingsledere vil også ha hovedansvaret for å følge opp de tematiske områdene og vil i
samråd med gruppelederne i områdene oppnevne en forskningskoordinator for hvert tematisk område. I
forbindelse med alle tilsettinger/oppnevninger i lederroller vil tilgjengelige mekanismer være nominering,
intern utlysning, eller (for et fåtall) offentlig utlysning.

Spørsmål: Hvor lang tilsettingsperiode vil de nye lederne ha?
Dette fastsettes av styret. De nye rollene er planlagt som åremålsstillinger. En aktuell modell er tilsetting 4
år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.

Spørsmål: Hvilken kapasitet vil de ulike lederrollene kreve (tid til administrasjon
og ivaretakelse av lederoppgavene)?
Avdelingene er av ulik størrelse og har ulik type virksomhet. Omfanget av oppgaver som ligger til de nye
lederrollene vil derfor variere mellom de ulike avdelingene. I de to største avdelingene vil
avdelingslederrollen utgjøre en betydelig andel av stillingen. I forbindelse med delegering og konkretisering
av mandat og oppgaver (se ovenfor) av hver lederrolle vil det også bli gjort en vurdering av omfang og
tilpasning i forhold til andre oppgaver.

Spørsmål: Hvilke konsekvenser får ny struktur for instituttlederrollen?
Et av formålene med lederstrukturprosjektet er å sikre at instituttet har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta sine
interesser internt ved UiO og overfor eksterne parter. Instituttleder er fast medlem i fakultetets lederforum
og representerer instituttet i en rekke sammenhenger innad ved UiO, relevant for ressursfordeling og
utvikling av virksomheten. Med den nye organisering bedres mulighetene for å arbeide langsiktig strategisk
for instituttet, innenfor UiO og overfor eksterne parter. Med en styrket lederstruktur vil instituttleder også få
økt kapasitet til å følge opp interne oppgaver, knyttet til samordning av alle deler av instituttets virksomhet.
Ledere for seks virksomhetsområder rapporterer direkte til instituttleder: avdelingslederne, leder av
administrasjonen og leder av dyreavdelingen. Instituttleder har det overordnede ansvaret for og jobber til
dels operativt innenfor HMS, økonomi og personaloppfølging. Saker som ikke kan eller bør løses på lavere
nivåer behandles av instituttledelsen.

Høringsuttalelse til Instituttleders rapport mars 2014, angående Lederstruktur ved Institutt for
medisinske basalfag.
Fra Avdeling for fysiologi, 22.4.2014
Instituttleder Bjålies rapport ble behandlet i avdelingens rådsmøte 2.4.2014, og avdelingen
ønsker å kommentere rapporten på to punkter, først om organisasjonsstrukturen på IMB og
dernest hva som kan gjøres for å bedre forskningen ved IMB og fremme våre muligheter for
ekstern finansiering.
Ad organisasjonsstrukturen:
Rapporten imøtekommer mange av de synspunktene Avdeling for fysiologi har fremmet i sine
tidligere behandlinger av rapporter angående lederstruktur prosjektet. Vi støtter det siste
forslaget om at gruppeledere har personal- og økonomiansvar for egen gruppe, at rollen faglig
leder formaliseres og legges inn i linjen, at personalansvaret for ingeniørene legges samlet til
avdelingens ledelse, og at linjeleder rollen ikke videreføres. Men, et samlet råd ved Avdeling
for fysiologi stiller seg avvisende til den nye lederstrukturen på ett, ikke uvesentlig punkt. Det
gjelder opprettelse av en felles avdelingsleder for avdelingene anatomi, fysiologi og biokjemi.
Rapporten inneholder ingen klar argumentasjon for at en slik ny lederstilling vil løse de
problemene som IMB står overfor når det gjelder å produsere bedre forskning og å øke
finansieringen til forskning på en bedre måte enn de enkelte avdelingenes ledere. Tvert i mot
er den generelle oppfatningen på avdelingen at opprettelse av en slik stilling vil være meget
kostnadskrevende og trekke de få gjenværende midlene på IMB vekk fra forskningen. Det er
også vanskelig å se hvordan de tre avdelingene med sine ulike særinteresser skal kunne
representeres i IMBs lederteam av én og samme person.
Vi forstår at lederspennet mellom instituttleder og linjeleder/gruppeleder slik det er i dag er
for stort, men avdelingen mener at dette kan løses mer hensiktsmessig ved å la de tre faglige
lederne fungere som avdelingsledere og i ledergruppe rundt instituttleder, sammen med
avdelingslederne for ernæring, atferdsfag og statistikk. Lederne for avdelingene slik det er i
dag utfører en rekke ledelsesoppgaver i form av kostnadsfrie verv. Dette er økonomisk
gunstig, og det er derfor viktig at administrative oppgaver og rapportering begrenses i den
grad det er mulig. Avdelingsledere skal støttes av nestledere.
Vi foreslår derfor at lederne på avdelingene fysiologi, biokjemi og anatomi fungerer som
formaliserte avdelingsledere og inngår i lederteam med instituttbestyrer. Vi ønsker også at
opprettelse av ny, felles avdelingsleder for de tre avdelingene ikke gjennomføres.
Av de oppgaver som var tiltenkt den nye avdelingslederen, slik det er angitt i rapporten
(gjengitt nedenfor), bør disse dels skyves opp til instituttleder (merket I) eller tildeles
avdelingslederne (A) for anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, atferdsfag og statistikk. Noen
overordnete, strategiske oppgaver bør løses på tvers av avdelingene av avdelingslederne
sammen med instituttleder som et forskningsutvalg (FU). Vi foreslår at disse oppgavene
fordeles som angitt (våre forslag angitt i kursiv):

A -Avdelingsleder skal se til at de ulike arbeidsoppgaver utføres og at det foreligger
tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeidsplikten er oppfylt.
I - Personalansvar for seksjonsledere / faglige ledere (= avdelingsledere som foreslått
ovenfor)
A - Overordnet budsjett- og økonomiansvar for enheten (= avdelingene)
A - Sørge for at ressursene brukes i samsvar med instituttets føringer
I+A - Overordnet ansvar for ressurstilgang (personell og driftsmidler) til undervisningen
FU - Overordnet ansvar for organiseringen av de tematiske områdene
FU - Oppfølgingen av forskningskoordinatorer for de tematiske områdene
FU - Overordnet resultatansvar for forskning
I + A avhengig av oppgave - Budsjettansvar og budsjettdisponeringsmyndighet
I + A + FU +forskningskoordinatorene - Gi innspill i forbindelse med årsplaner,
langtidsbudsjetter, regnskapsrapporter, eksterne prosjekter, fordeling av midler,
tilsettinger, utredninger og høringer, mv.
I + A - HMS-ansvar
Nestledere + A - Rådgiver for instituttleder

Bedre forskningen ved IMB
Når så instituttets organisasjonsstruktur er på plass, er neste spørsmål hva kan vi gjøre for å
bedre forskningen og å øke mulighetene for ekstern finansiering.
Bedre muligheter for god forskning og nytenkninger mener vi kan fremkomme ved økt
interaksjon mellom instituttets gruppeledere. Til det er klyngedannelse ett av flere tenkelige
virkemidler. Vi er innforstått med at utarbeidelse av planer og implementering av
klyngedannelse vil kreve behov for lederinnsats. En slik nedenfra-og-opp prosess vil kreve
kreativ tilrettelegging for interaksjoner mellom gruppelederne både når det gjelder faglige
spørsmål og teknologi. Denne funksjonen var tiltenkt den nye felles avdelingslederen. Vi
mener denne bør ligge hos IMBs lederteam, dvs. instituttleder med de 6 avdelingslederne
(FU), og således ivareta følgende funksjon som angitt i rapporten:
Avdelingsleder har ansvar for å følge opp og fasilitere faglige utviklingsmuligheter for
de enkelte gruppeledere. Ansvaret inkluderer å utføre regelmessige analyser av
muligheter og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der
grupper eller individer har begrenset utvikling og produksjon.
Det er mange andre initiativ som i fremtiden kan settes i system for å øke mulighetene for
forskningsfinansiering, som f.eks. hyppig informasjon om spesifikke utlysninger fra EU eller
andre relevante programmer som strategisk kobles opp imot de ulike forskningsgruppene og
forskningsmiljøene.

Høringsuttalelse til Instituttleders rapport mars 2014, ”Lederstruktur ved
Institutt for medisinske basalfag”.
Fra Avdeling for anatomi, 23.4.2014
Instituttleder Bjålies rapport ble behandlet i avdelingsmøte 7.4.2014 (gruppeledere
og ingeniører var invitert og deltok), og avdelingen ønsker å kommentere rapporten
slik:
Vi takker for instituttleders initiativ til å gjennomgå lederstrukturen ved Institutt for
medisinske basalfag. Instituttet er stort og møter samtidig økende konkurranse om
ressurser til forskning både lokalt og nasjonalt. Disse to forholdene tilsier at en
gjennomgang og eventuell optimalisering av struktur og ledelse ved IMB kan være
nyttig. Eksterne forskningsfinansieringskilder foretar løpende endringer i sine
vurderinger og premisser, og IMB må forholde seg til dette. Kanskje har det også på
noen fagfelt foregått strukturelle endringer i kravene til god forskning, slik at såkalt
«kritisk masse» har økt. Vi ser imidlertid problemer med instituttleders foreløpige
rapport på et to vesentlige punkter:
1) Vi finner ikke godtgjort at opprettelsen av en ny avdelingsgruppe for anatomi,
biokjemi og fysiologi vil være hensiktsmessig for noen av de to forholdene
nevnt over.
2) Vi finner det ikke godtgjort at den form for tematiske områder
(forskningsklynger) som er skissert i rapporten vil fremme vitenskapelig
forskning ved IMB.
Generelt om forskningsvirksomheten ved IMB:
Tre viktige forutsetninger for god forskning er ressurser, kreativitet og
samarbeid, og gjennomføringsevne.
Ad gjennomføringsevne: Alle gruppeledere ved IMB sitter på mer enn
tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å utvikle levedyktige forskningsprosjekter, til å
lede en mindre gruppe gjennom slike prosjekter, og til å publisere gode artikler på
internasjonalt nivå. Dette er grunnfjellet i organisasjonen, og utgjør en betydelig
forskningsmessig ressurs som må tas vare på av instituttet og universitetet.
I tillegg finnes også gruppeledere med tilstrekkelig forskningsledererfaring til
også å lede større grupper gjennom mer komplekse prosjekter frem til publikasjoner
på aller øverste internasjonale publiseringsnivå. Disse gruppelederne må stimuleres til
å utvikle og gjennomføre slike prosjekter, med støtte fra NFR og EU, dvs midler av
en størrelse som IMB/UiO ikke kan bidra med alene. Men i likhet med mindre
grupper vil også disse gruppene ha behov for moderat støtte fra egen organisasjon for
å sikre en viss basisaktivitet også i perioder uten ekstern finansiering.
IMB har en egeninteresse i at alle gruppeledere utvikler sin egen karriere mot
stadig mer omfattende og krevende forskningsprosjekter. IMB har derfor en oppgave i
å strukturere sin organisasjon mot økt tilgang på ressurser, kreativitet og samarbeid,
og gjennomføringsevne hos de enkelte grupper.
Vedr. forslag om ny avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi:

Ad ressurser: Blant de viktigste innvendingene mot opprettelsen av ny
avdelingsgruppe er at denne vil medføre et ekstra ledernivå i organisasjonen. Dette
krever ansettelse og ressurser for administrative aktiviteter. Det eksisterende nivå av
faglige ledere, eller avdelingsledere, ved anatomi, biokjemi og fysiologi kan håndtere
driften av disse avdelingene sammen med gruppelederne på en bedre måte enn
tilfellet er i dag, for eksempel slik det er skissert i høringsuttalelsen fra Avdeling for
fysiologi. Opprettelsen av en ny avdelingsgruppe vil medføre økte kostnader, uten at
vi kan se nye gevinster på de andre områdene. Vi synes forslaget er for dårlig
begrunnet.
Ledere og administrativt ansatte skaffer ikke inntjening til organisasjonen,
men kan legge mer eller mindre til rette for at det blir gjort av andre. Inntjening, i
form av god forskning som gir mulighet for innhenting av eksterne midler, kommer
organisasjonsmessig nedenfra. Her finner vi forskningsgrupper ledet av
professor/førsteamanuensis, understøttet av laboratorieingeniør, sammen med
studenter, PhD-stipendiater og postdocs. Disse gruppene er den produktive enhet i
organisasjonen. De må understøttes med administrative tjenester og spesialenheter,
men det sier seg selv at denne staben må holdes på et lavt nivå, for ikke å binde opp
ressurser som kunne vært direkte anvendt til forskning. Antall administrative stillinger
ved IMB har vokst betydelig, og utgjør en betydelig kostnad for instituttet. Avdeling
for anatomi er bekymret for at å innføre et nytt ledelsesnivå vil skru denne spiralen i
feil retning, med svekket forskningsinnsats som resultat.
I den grad IMB har knappe finansielle ressurser kan det være et tegn på at vi
har ansatt for mange personer innen administrasjonen uten at det er dekning for dette
på inntektssiden. Opprettelse av et en ny avdelingsgruppe mellom instituttledelsen og
avdelingene med tilhørende administrativ ledelse er et skritt i feil retning i så måte.
Den akademiske frihet til selv å velge forskningstematikk og
fordypningsretning holdes allerede i betydelig grad i sjakk av eksterne
bevilgingsinstitusjoners føringer og vurderinger. Det er velkjent at for mye tematisk
styring vil kunne avlive den virkelig gode og originale forskningen. Det er bred
enighet i forskerkretser, støttet av nær samtlige internasjonale evalueringskomiteer,
om at grunnforskningen i Norge i dag lider under for mye tematisk styring. Allikevel
hevdes det fra tid til annen at forskningen kunne vært bedre dersom den hadde vært
styrt på en bedre måte. Dette gjelder både tematikk: «oppnå kritisk masse»,
«etterkomme eksterne føringer og behov» og ressursforvaltning: «arbeidsdeling
forskning/undervisning», «satse på fyrtårnene» etc. I motsetning til dette synes det
ikke å være en utbredt oppfatning ved Avdeling for anatomi at vår vitenskapelige
fremgang begrenses av mangel på ledelse. Vi er bekymret for at den foreslåtte
ledelsesstruktur ikke vil medføre noen forskningsgevinst, og at man undervurderer
negative effekter av økt styring og intern prioritering og arbeidsdeling. I en tid preget
av «New public management» ideologi reises det fra ulike hold krav og forventninger
om mer ”top down” målstyring av forskning. Vi finner det ikke dokumentert at slik
målstyring er et egnet virkemiddel til å øke forskningens kvalitet eller kvantitet, og
mener det finnes flere eksempler på institusjoner der for sterk styring har vært
ødeleggende.

Vedr. forslag om tematiske områder:
Ad kreativitet og samarbeid: Det er opplagt at kreativt samarbeid mellom
grupper med komplementære profiler kan skape synergier som ikke enkeltgrupper
oppnår alene. Videre synes det klart at gruppeledere med små bevilgninger vil kunne
ha betydelig nytte av økt lokalt samarbeid om forskning og om søknader. Forslaget
om tematiske områder tar utgangspunkt i dette. Det kan være en fordel om IMB
legger til rette for slikt samarbeid på flere nivåer. Men slik de tematiske områder er
beskrevet i det foreliggende forslag, skapes et innrykk av at de er innrettet som
redskaper for å styre forskning mer enn de er innrettet til å stimulere til gode frivillige
relasjoner og økt samlet gjennomslagkraft. Til tross for at det er en trend i tiden mot
økt ”top down” styring av forskning, finner vi det ikke dokumentert at slik styring er
et egnet virkemiddel til å øke forskningens kvalitet eller kvantitet. Snarere finnes flere
eksempler på det motsatte.
Videre er det klart at det tidligere foregikk alt for lite samarbeid mellom
grupper og avdelinger og institutter ved Det medisinske fakultet i Oslo. Mye er
imidlertid endret. Det foregår nå et utstrakt samarbeid mellom grupper på kryss og
tvers i miljøet, også internasjonalt. Det bør selvsagt stimuleres til økt ressursmessig
samordning og økt faglig samarbeid, men vi ser at det er mulig å styrke slikt
samarbeid på bedre måter enn den utforming de tematiske områdene er gitt i
instituttleders rapport. Samarbeid kan for eksempel stimuleres ved at det avsettes
midler til felles stipendiater i prosjekter der flere IMB-grupper inngår.
Det bør slås fast at alle professorer/førsteamanuenser har samme plikt/rett til
forskning, samt samme plikt/rett til undervisningsoppgaver. Frivillig, ønsket, kreativt
samarbeid er en ytterst dynamisk og stimulerende prosess. Innordning og pliktmessig
”arbeidsdeling” kan vanskelig utløse den energi som skal til for å heve forskningens
kvalitet og kvantitet.
Vår avdeling vil starte med økt bruk av felles seminarer og
prosjektpresentasjoner for å gjøre oss alle mer kjent med det som foregår i grupper
som forsker på andre områder enn våre egne.
Om forslaget om styre:
Forslaget om opprettelse av instituttstyre er upresist formulert og virker prematurt.
Det er f.eks. ikke drøftet om det skal være valgt eller tilsatt styreleder, og forslaget
sier lite om styrets sammensetning. Det er heller ikke drøftet om og hvorfor en slik
innretning vil bidra til å utløse mer og bedre forskning enn dagens ordning. Vi er
gjerne med på en slik drøftelse i fremtiden.
Konklusjon
Etter en grundig prosess der alle gruppeledere har deltatt, og laboratorieingeniører har
blitt konsultert, finner Avdeling for anatomi ikke å kunne gi sin tilslutning til
Instituttleders rapport mars 2014, ”Lederstruktur ved Institutt for medisinske
basalfag”.

Notat
Dato: 7. april, 2014

Vdr. Lederstrukturprosjektet: kommentar rundt betegnelsen «avdelingsgruppe»
Vi viser til det nye forslaget til lederstruktur på IMB, hvor bl.a. avdelingen for fysiologi (F),
anatomi (A) og biokjemi (B) beholder sine «avdelings» betegnelser med egne
«fagligledere», med inngår inn i en «avdelingsgruppe» ledet av en avdelingsleder.
Samtidig forblir «avdeling for ernæringsvitenskap» en egen avdeling, men nå delt i 3
seksjoner. Avdelinger for atferdsvitenskap og biostatistikk er uforandret.
En struktur med 3 avdelinger og en «avdelingsgruppe» virker ikke konsekvent på tvers
av IMB. Skal avdelinger for B, A og F inngå i en større enhet, bør da denne være én
avdeling, delt i tre seksjoner / divisjoner på lik linje som «avdeling for
ernæringsvitenskap». Flere på IMB vil sikkert reagere på et forslag om å erstatte
betegnelsen «avdeling» med seksjon eller divisjon, men etter vår mening er dette
semantikk. Vårt forslag ville derfor være å gruppere B, F og A under et «avdeling» med
et nytt navn som f. eks. «Department of Molecular Medicine» eller «Department of Cell
and Molecular Biology» e.l. slik at IMB vil bestå av fire avdelinger, hvorav to er store med
hver 3 divisjoner eller seksjoner.
Hilsen
Avdeling for Biokjemi
Ved faglig leder Philippe Collas

Instituttrådets innspill til rapport
ny lederstruktur
Instituttrådsmøte 26. Mars 2014

Følgende spørsmål og innspill er notert. Kommentarer
til disse er innarbeidet i prosjektets FAQ, som er
tilgjengelig på prosjektets nettside.
• Rådet ønsker en tydeligere presisering av mandat og
oppgaver for forskningskoordinator, faglig
leder/seksjonsleder, avdelingsleder
• Hvilke konsekvenser får ny struktur for det
administrative støtteapparatet? Blir det opprettet flere
administrative stillinger?
• Ønsker presisering av rekruttering til lederrollene:
nominering, intern utlysning, eller offentlig utlysning
• Presisering av varighet: åremål for alle lederroller
• Hvilken kapasitet vil de ulike lederrollene kreve (tid til
administrasjon og ivaretakelse av lederoppgavene)?
• Hvilke konsekvenser får ny struktur for
instituttlederrollen?

