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Til Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype: Vedtakssak 

Saksbehandler: Astrid Holø 

Arkivsaksnummer:  

Vedlegg: 

Møtedato: 

 

Forslag til rekrutteringsform for ledere, samt type styringsorganer ved Det 

medisinske fakultet  
 

1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn 

Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en helhetlig prosess for diskusjon 

av rekrutterings- og styringsform på instituttnivå, hvor også instituttene involveres. 

 

Til fakultetsstyrets møte 24.6.2014 ble det lagt fram forslag til mandat og prosess, og styret fattet slik 

vedtak: 

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen legge fram sak vedrørende anbefalt rekrutteringsform 

for dekan og instituttledere, samt form for kollegialt organ (styre eller råd) ved fakultetet 

innen utgangen av 2014. Saken skal bygge på gitt mandat og prosess, der instituttene, 

tjenestemannsorganisasjonene og studentene har vært involvert, og der det har vært innhentet 

informasjon om erfaringer ved andre universiteter. 

 

1.2. Mandat 

a) Fakultetsstyret forelegges sak vedrørende rekrutteringsform for dekan og instituttledere ved Det 

medisinske fakultet, samt form for kollegialt organ på instituttnivå. 

b) Det skal redegjøres for antatte konsekvenser (fordeler og ulemper) med følgende: 

 Rekrutteringsform for dekan og instituttledere, dvs valg eller tilsetting 

 Kollegialt organ på instituttnivå, dvs. styre eller råd 

c) Konsekvensanalysen skal munne ut i forslag til anbefalt rekrutteringsform for ledere og type 

kollegialt organ ved instituttene ved Det medisinske fakultet. 

 

Etter fakultetsstyrets vedtak 24.6, har universitetsstyret behandlet problemnotat om styringsstruktur- 

og prinsipper for UiO (vedlagt). I forbindelse med universitetsstyrets behandling av «Strategi 2020 - 

Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsområder og skisse til videre prosess», ble 

det i møte 21. oktober d.å. fattet følgende vedtak (V-sak 3, del 5):  
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«Styret ber universitetsdirektøren utforme presise mandater for de fire områdene med milepælsplaner 

som legges frem for styret for godkjenning 10. mars 2015 (ref. også årsplan 2015-2017). Mandatet 

skal innebære en vurdering av de eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur som er 

nødvendig for at UiO skal nå de faglige målene. Milepælsplanen skal reflektere at eventuelle endringer 

i organisasjons- og beslutningsstruktur skal følge av de vedtatte faglige målene knyttet til 

studiekvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet.» 

 

På bakgrunn av ovennevnte har vi vurdert hvorvidt det ville vært hensiktsmessig å avvente 

universitetets behandling av denne saken på overordnet nivå, siden det også framgår av 

universitetsstyrets vedtak at hele organisasjonene skal involveres i arbeidet, og fakultetet dermed vil 

bli trukket inn i prosessen på et senere tidspunkt. Når vi likevel har valgt å fortsette arbeidet, er det bl.a. 

for å komme med tidlige innspill til den overordnede prosessen.  

 

1.3. Prosess 

Vårt første utkast har vært sendt instituttene til høring, og er også sendt Medisinsk studentutvalg 

(MSU) til uttalelse.  

 

Vi har i det følgende oppsummert innspill som har kommet fra instituttene under hver av 

hovedproblemstillingene, dvs: 

 styre eller råd 

 tilsetting eller valg av ledere  

 lik eller ulik ordning innenfor fakultetet 

 

For øvrig er instituttenes svar lagt ved i sin helhet. Uttalelse fra MSU vil bli ettersendt/lagt fram til 

fakultetsstyremøtet. Avslutningsvis oppsummeres vårt standpunkt/konklusjon etter at innkomne 

innspill har vært tatt i betraktning. 

 

Instituttenes innspill vedørende prosessen: 

To av instituttene har uttalt seg kritisk om prosessen. Helsam mener prosessen ikke har vært forsvarlig. 

Instituttet ba ikke om utsettelse av høringsfrist, slik det var gitt anledning til i høringsoversendelsen og 

de andre instituttene benyttet seg av, og har ikke behandlet saken i instituttrådet. Videre anføres at man 

savner omtale/vurdering av flere problemstillinger i høringsnotatet. Helsam viser også til at det pågår 

diskusjoner i universitetsstyret, og at det bør brukes mer tid for å få en grundigere utredning og 

grundigere høring. Også Klinmed mener prosessen har vært preget av unødig hastverk, og har savnet 

diskusjoner på et tidligere tidspunkt. 
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1.4. Kort historikk 

Fakultetsstyret har tidligere behandlet samme problemstillinger, bl.a. i forbindelse med en 

gjennomgang av hele UiOs styringsstruktur i 2003. Fakultetsstyret ga da bl.a. følgende anbefalinger: 

 

 Nedleggelse av grunnenhetsstyrene 

 Tilsatte ledere ved grunnenhetene 

 Enhetlig løsning innen fakultetet 

 

Ovennevnte ble den gangen innført som gjeldende ordning ved fakultetet, og fram til 2009 var det 

tilsatte ledere ved alle fakultetets institutter. I 2006 ble Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter endret til det som nå er gjeldende (se nedenfor), dvs det trenger ikke være like 

ordninger innenfor samme fakultet. Dette er bakgrunn for av fakultetet i dag har ulike ordninger. Det 

vises for øvrig til vedlagt saksframstilling fra 2003, med en helhetlig drøftelse av forskjellige aspekter 

ved styringsstrukturen.  

 

1.5. Regelverk 

Rekruttering av instituttledere ved UiO er regulert gjennom Reglement for tilsetting og valg av ledere 

ved fakulteter og institutter http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html  

Av § 1-2 framgår følgende:  

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). 

Kollegiale organer (styringsorganer) på fakultets- og instituttnivå, er regulert i Normalregler for 

fakulteter og Normalregler for institutter, vedtatt av universitetsstyret. I følge normalreglene skal 

fakultetene ha et styre, mens instituttene skal ha et styre eller et råd. Allmennfakultetene skal 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. 

Sammensetning av instituttstyret framgår av normalreglene. Sammensetning av instituttråd bestemmes 

av fakultetsstyret. Det medisinske fakultets styre har ikke fastsatt bestemmelse om sammensetning av 

instituttråd i gjeldende administrasjonsreglement. Det framgår av normalregler at instituttstyre skal 

ledes av instituttleder.  

 

1.6. Nåværende ordning ved fakultetet 

Dekan ved Det medisinske fakultet har alltid vært valgt. På instituttnivå er det nå ulike løsninger. Fra 

2015 vil det være valgte instituttledere på våre tre institutter, etter at man ved Institutt for helse og 

samfunn – etter forslag fra instituttrådet – har gått over fra tilsatt til valgt leder. Ved alle tre institutter 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html
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er det instituttråd som ledes av instituttleder, og for øvrig er sammensatt slik at de forskjellige grupper 

tilsatte, samt studentene er representert. Det er ingen eksterne representanter i rådene. 

 

1.7. Ordning ved andre medisinske fakulteter 

Det er forsøkt innhentet informasjon om ordninger ved de tre øvrige medisinske fakultetene i Norge, 

og deres erfaringer/kommentarer. Det har ikke lyktes å få utdypende informasjon om erfaringer med 

de forskjellige ordningene fra alle fakultetene, men vi nedenfor følger oversikt innhentet fra nettsider 

for de aktuelle fakultetene: 

 

 Instituttleder Instituttorgan Kommentarer 

UiB tilsatt Råd Lik ordning ved instituttene. 

NTNU tilsatt Råd (operativ ledergruppe + to eksterne 

medlemmer) 

Lik ordning ved instituttene 

UiT tilsatt Styre/ledergruppe (vitenskapelig råd) Forskjellige ordninger ved 

instituttene 

 

Når det gjelder type styringsorgan har både NTNU og UiB lik ordning ved fakultetenes forskjellige 

institutter, mens det ved UiT er forskjellige ordninger. Dekan ved UiT uttrykker mest tro på ordningen 

med vitenskapelige råd (bestående av forskningsgruppeledere) som rådgivende organ for instituttleder. 

Dette organet kan sammenlignes med eksisterende ledergrupper ved våre institutter.  

 

2. Drøfting av hovedproblemstillinger 

 

2.1. Råd eller styre  

Råd eller styre på fakultetsnivå drøftes ikke her, da det ikke åpnes for alternative ordninger i 

normalreglene. Fakultetet skal ha et styre. 

 

Da daværende fakultetsledelse i 2003 gikk inn for nedlegging av styrer på instituttnivå, var det 

begrunnet med at det medførte tre formelle nivåer (UiO, fakultet, institutt), og at dette ofte kunne 

medføre behandling av samme sak på alle tre nivåer. Det ble argumentert med at en slik ordning ville 

binde opp mye tid til administrative saker for det vitenskapelige personalet, samt at en tre-nivå modell 

var en viktig årsak til manglende effektivitet og ansvarspulverisering. Mht studentenes medvirkning, 

ble det lagt vekt på at dette ble ivaretatt gjennom representasjon i fakultetsstyret. Et annet argument for 

å beholde råd, er at instituttleder får mer myndighet og innflytelse i ledergjerningen, da leder ved en 

slik modell i hovedsak vil ha samme beslutningsmyndighet som et styre. 

 

Etter grundig vurdering er vi kommet fram til at det likevel kan være formålstjenlig å opprette styrer 

på instituttnivå, forutsatt at det oppnevnes eksterne representanter til styrene. Vi mener også det kan 
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være hensiktsmessig at styret ledes av en annen enn instituttleder – slik det er vanlig bl.a. i styrer i det 

private næringsliv, da helst en ekstern representant. Ekstern styreleder vil kunne være en konstruktiv 

støttespiller for instituttleder, og samtidig fungere som korrektiv. Likeledes mener vi det bør åpnes for 

at fakultetsstyret kan ledes av ekstern representant eller annen. Ihht gjeldende normalregler er det ikke 

mulig at andre enn dekan/instituttleder er styreleder, men det bør vurderes å be om endring av 

normalregler på dette punktet, evt. søke om at vårt fakultet som en forsøksordning kan innføre slik 

praksis. 

 

Et instituttorgan med beslutningsmyndighet, dvs styre, tror vi kan virke attraktivt på så vel interne som 

eksterne styrekandidater, og fremme ansvarlighet og engasjement hos styremedlemmene. Et aktivt og 

ansvarlig styre med eksterne medlemmer, mener vi kan bidra til å profesjonalisere ledelsen av 

instituttene. 

 

Når det gjelder argumentet om at ordningen med styre vil binde opp mye tid til administrative saker 

for det vitenskapelige personalet, så er det ikke hold for å hevde at ordningen med instituttråd tar 

mindre tid, ettersom samme saker skal behandles i råd som i styrer, jf. reglementet – med den forskjell 

at rådet er rådgivende og styret besluttende organ.  

 

Instituttleders behov for et rådgivende organ mener vi kan ivaretas gjennom ledergruppen. Alle 

fakultetets institutter har i dag ledergrupper av robust størrelse og sammensetning. At instituttleder 

skal ha både egne ledergrupper og instituttråd som rådgivende organ, mener vi kan være ineffektivt og 

lite ryddig. En modell med styret som besluttende organ i saker på overordnet nivå, og ledergruppen 

som rådgivende overfor instituttleder i den operative driften av instituttet, mener vi er mer ryddig. 

 

2.1.1. Sammensetning av instituttstyrene 

Det er fakultetsstyret som vedtar sammensetning av instituttstyret innenfor rammene av normalregler, 

etter forslag fra instituttstyret. Siden vårt fakultet i dag ikke har instituttstyrer, fremmes forslag om 

sammensetning nå fra fakultetsledelsen.  

 

 A)Instituttleder og nestleder eller B) erstattet av to representanter for fast vitenskapelig 

personale 

 En representant for fast vitenskapelig personale 

 En representant for midlertidig vitenskapelig personale/professor II 

 En representant for teknisk-administrativt personale 

 To eksterne representanter 

 To representanter for studentene 

 

Mht ledelse av styret kan det tenkes tre alternativ: 

 

a) Som foreskrevet i Normalregler; instituttleder er leder for styret. 
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b) Instituttleder er sekretær for styret, ikke medlem. Instituttleder og nestleder erstattes i styret av to 

representanter for fast vitenskapelig personale (dvs til sammen tre representanter for denne gruppen i 

styret). Dekan utpeker (etter delegasjon fra fakultetsstyret) ett av de eksterne styremedlemmene til 

leder. En slik ordning vil være parallell til hva universitets- og høyskoleloven (UH-loven) foreskriver 

på institusjonsnivå med tilsatt leder, § 9-3 (1): «Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, 

tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk 

og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis 

rektor er valgt etter § 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor 

av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av 

de eksterne medlemmene til å være styrets leder.» 

 

c) Styret selv velger leder blant de representantene som er valgt for fire år (unntatt instituttleder/ 

nestleder), dvs. fast vitenskapelig eller ekstern representant. Å velge en leder som er representert for 

ett år om gangen, som er tilfellet med representantene for studenter og for midlertidig vitenskapelig 

personale, vil ikke gi nødvendig kontinuitet.  

 

Instituttenes innspill 

Det framkommer ulike argumenter og synspunkter både når det gjelder styrer vs. råd og mht hvem 

som skal lede de aktuelle organer. Argumenter for å beholde råd på instituttnivå er bl.a. følgende: 

 et styringsorgan på siden av linjen mellom dekan og instituttleder vil vanskeliggjøre gode 

prosesser 

 instituttleders rolle uten et styre (ved Klinmed) harmonerer bedre med strukturen ved 

sykehusene 

 siden instituttet ikke er selvstendig juridisk enhet er det ikke naturlig med eget styre 

 

Ett innspill går ut på at en tilsatt leder bør være sekretær for styringsorganet, enten det er et råd eller et 

styre, i samsvar med UH-loven § 10-4. Andre innspill går ut på at eksterne representanter ikke vil ha 

nødvendig oversikt over og lojalitet til instituttet til å lede styret. 

 

Fra ett av instituttene signaliseres det at det trolig er et flertall av avdelingene som ønsker styre, uten at 

det angis spesifikke begrunnelser for dette. 

 

2.2. Tilsatt eller valgt instituttleder 

 

Valgte og tilsatte ledere henter sin legitimitet til å lede fra forskjellige kilder. En valgt leder henter sin 

legitimitet fra den gruppe som har valgt henne/ham, mens en ansatt leder henter sin legitimitet fra den 

instans som har ansatt henne/ham.  

 

Vi kjenner ikke til at det foreligger vitenskapelige studier som kan indikere hvilken utvelgelsesmetode, 

valgt eller tilsatt, som gir best resultater i akademia. Trolig kan også andre faktorer være utslags-

givende, som leders personlige egenskaper, og motivasjon for lederskap.  
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I følge data fra DBH er tilsatt leder på instituttnivå vanligst på landbasis; nærmere 90 % er tilsatt og 

10 % valgt. UiO og UiB er de eneste norske institusjonene som har valgt ledelse på alle tre nivå 

(sentralt, fakultet, institutt). 

 

Et argument for valgt leder er at vedkommende har støtte i det miljø hun/han er valgt. Dette vil 

imidlertid ikke gjelde absolutt. Ledere som er valgt med knapt flertall og/eller med lav valgdeltakelse, 

vil ikke nødvendigvis ha bred støtte i miljøet. At vedkommende vil kjenne virksomheten man skal lede 

er et annet argument. 

 

Risikofaktorer ved valgt leder, er at vedkommende får en rolle som «tillitsvalgt/fremst blant 

likemenn», noe som kan gi mindre handlingsrom med tanke på å kunne ta nødvendige, men mindre 

populære beslutninger.  

 

I Forskningsrådets rapport Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in 

Norway 1990-2013 (Brenner og Øquist 2014) fokuseres det gjennomgående på behov for styrking av 

akademisk lederskap. I rapporten sammenlignes utviklingen av forskningssystemet i Norge med 

Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Sveits. Med unntak av noen få høyt presterende miljøer, 

scorer Norge gjennomgående lavt på kvalitet, til tross for solid styrking av forskningsfeltet så vel 

systemmessig som økonomisk i perioden 1990-2013. Sammen med organisering av universitetene og 

lav fokus på fornyelse i rekrutteringen, trekkes svakt lederskap frem som årsak. Det hevdes i 

oppsummeringen at «successful universities are led by strong academic scholars with visions and with 

the legitimacy to lead».  

 

Vi viser også til debatt som har pågått i media omkring styringsmodeller ved universitetene, og 

vedlegger et sett innlegg hvor både rekrutteringsform og styringsmodell drøftes. 

 

Med utgangspunkt i universitetets og fakultetets strategier, med høye faglige målsetninger og 

kontinuerlig krav til omstilling, samt det faktum at så vel fakultetet som underhetene er på størrelse 

med mellomstore norske bedrifter, mener vi det er vesentlig at leder er dedikert og motivert til å utøve 

ledelse, og at dette kan gjøres i samspill med et aktivt og kompetent styre. Dette mener vi best kan 

sikres ved at stillingene kunngjøres, og at det ved tilsettingen legges vekt på dokumentert 

lederkompetanse og oppnådde resultater, i tillegg til god kjennskap til aktuelle fagområder. En 

tilsettingsprosess innebærer mulighet for å kvalitetssikre lederkandidatenes kompetanse og personlige 

egnethet før tilsetting, noe som ikke er tilfellet ved valg av leder. 

 

En uheldig side ved dagens regelverk, er etter vårt syn at instituttstyret, evt instituttrådet, skal innstille 

ved tilsetting av instituttleder. Vi mener det ikke er forsvarlig at et så stort organ, bestående av den 
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kommende leders medarbeidere, skal ha tilgang på all informasjon om sin kommende leder/øvrige 

kandidater, herunder ofte også personlighetstester, som er vanlig å benytte ved lederrekruttering. 

Ordningen kan for eksempel erstattes med et innstillingsråd sammensatt av inntil fem representanter 

med kompetanse til å vurdere faglige kvalifiasjoner og lederkompetanse.   

 

Det kan diskuteres hvorvidt kunngjøring av stilling som dekan/instituttleder bør skje eksternt/internt 

eller bare internt. Argumenter for kun intern kunngjøring er at man er sikret kandidater som kjenner 

fakultetet og dets virksomhet, og samtidig er motivert for ledelse. Økonomi kan være et annet 

argument for dette. Argument for ekstern kunngjøring er at man har mulighet for å få inn «friskt blod» 

og impulser utenifra. Vi mener ekstern kunngjøring er mest hensiktsmessig, da dette gir mulighet for å 

velge den beste av så vel ekserne som interne søkere til stillingen.  

 

Instituttenes innspill: 

Bare ett instituttråd (Klinmed) har uttalt seg om valg vs. tilsetting, og støtter ikke forslag om tilsatt 

leder. Det anføres bl.a. at: 

 valgt instituttleder gir de ansatte best mulighet for påvirkning av beslutningsprosesser 

 best mulighet for å ivareta universitetets interesser overfor universitetssykehusene 

 

Innspill fra ledere ved instituttene er delte, noen støtter valg, andre tilsetting. Argumenter som anføres 

er bl.a. 

 at det kan være enklere for aktuelle kandidater å søke en stilling enn åpent å utsette seg for en 

valgprosess, en tilsettingsprosess vil kunne tiltrekke seg flere kompetente ledere 

 bekymring for at administrative kvalifikasjoner blir for sterkt vektlagt ved tilsetting 

 valgt leder er nødvendig for å ivareta viktige universitetsprinsipper 

 akademisk leder bør hente sin legitimitet nedenfra 

 eksternt rekruttert leder vil bruke lang tid på å bli kjent med virksomheten 

 få kandidater og lav valgdeltakelse svekker det demokratiske argumentet for valg 

 

2.3. Lik eller ulike ordninger innen fakultetet 

Vi mener alle instituttene ved et fakultet bør ha samme ordning. Med dette som utgangspunkt mener vi 

det bør være fakultetsstyret og ikke instituttråd/instituttstyre som evt anbefaler skifte av 

rekrutteringsordning overfor universitetsstyret ved utløp av periode. Dette mener vi også er i tråd med 

vanlig forvaltningsskikk, dvs. at man følger den hierarkiske linjen, i stedet for at man, som nå, kan ha 

en direkte linje mellom instituttråd og universitetsstyre, mens fakultetsstyret risikerer å bli «sittende på 

sidelinjen». Vi mener derfor at normalreglene bør endre på dette punkt. 
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Instituttenes innspill: 

Også her er meningene delte. Det eneste instituttrådet som har uttalt seg (Klinmed) går inn for at 

instituttene selv må få avgjøre hvilken ordning som skal følges. 

 

3. Fakultetsledelsens oppsummering/konklusjon 

Etter en samlet vurdering av argumenter for og imot de forskjellige ordninger, og gjennomgang av 

mottatte innspill, mener vi følgende ordninger vil være mest tjenlig – tatt i betraktning fakultetets 

utfordringer på kort og lengre sikt: 

 

3.1. Styre eller råd ved instituttene: 

Vi mener styre med eksterne representanter best vil ivareta behovet framover. Hovedargument er at 

dette vil kunne bidra til profesjonalisering av ledelsesfunksjonen ved instituttene, som ut ifra sin 

størrelse og kompleksitet er å sammenligne med mellomstore norske bedrifter. Eksterne representanter 

vil også kunne bidra med impulser fra det liggende samfunn. 

 

3.1.1. Ledelse av organet (fakultetsstyre/instituttstyre): 

Vi mener prinsipielt det er feil at «daglig leder» (dekan/instituttleder) skal lede sitt eget styre. Styret 

bør ledes av en annen, og vi mener primært at vervet bør ivaretas av eksternt styremedlem utpekt av 

dekan. Subsidiært mener vi ledervervet kan velges av styret selv, blant de medlemmer som er 

valgt/utpekt for hele styreperioden. Begge modeller vil kreve endring i regelverket. 

 

3.2. Tilsatt eller valgt leder 

Vi mener tilsetting av dekan/instituttleder gir best mulighet for å kvalitetssikre lederkompetanse hos 

aktuelle kandidater. Hovedargument er at man ved kunngjøring sikrer kandidater som er motivert for å 

lede, og at de tilsettes gjennom en prosess der lederkompetanse kan kvalitetssikres. Vi mener 

stillingene som dekan/instituttleder bør kunngjøres eksternt, for å få inn også kandidater med erfaring 

utenifra. For å tiltrekke seg eksterne kandidater, bør muligheten for vitenskapelig «retrettstilling» en 

viss periode etter avsluttet åremål vurderes. Stillingene bør kunngjøres som åremål på fire år, med 

mulighet for fornyelse av åremålet inntil to ganger. 

 

3.3. Lik eller ulike ordninger innen fakultetet 

Vi mener det bør være enhetlig ordning innenfor fakultetet mht. type kollegialt organ, sammensetning 

og ledelse av dette, og mht rekrutteringsform for dekan/instituttledere. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret mener tilsetting er den mest hensiktsmessige rekrutteringsformen for dekan og 

instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt virksomhetens størrelse og kompleksitet, og de 

utfordringer fakultetet står over for.  



Fakultetsnotat 
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2. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes styrer ved fakultetets institutter, og at styrene skal ha 

eksterne representanter. 

3. Fakultetsstyret anbefaler at instituttstyrene ledes av andre enn instituttleder. Det henstilles til 

universitetsledelsen å ta initiativ til endring av Normalregler med tanke på dette. Alternativt 

anbefaler fakultetsstyret overfor universitetsledelsen at Det medisinske fakultet gis dispensasjon 

fra dette punkt i regelverket som en prøveordning. 

4. Fakultetsstyret anbefaler at det innføres enhetlig ordning mht type styringsorgan innenfor samme 

fakultet. Det samme gjelder spørsmålet om rekrutteringsform for instituttledere. Det anbefales 

også endring av Normalregler, slik at det er fakultetsstyret som kan anbefale endring av 

rekrutteringsordning/ordning mth styringsorgan på instituttnivå overfor universitetsstyret.  

 

Vedlegg: 

 Styrings- og ledelsesstruktur ved Det medisinske fakultet (styresak 29.4.2003) 

 «Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990-2013» 

(Benner og Øquist 2014)  

 O-sak til universtetsstyret om styringsstruktur- og prinsipper (møte 10.-11.9.2014) 

 Instituttenes høringssvar 

 Diverse innlegg fra debatt i media om universitetenes styringsmodeller  

 


