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1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden 
Regjeringens politisk plattform slår fast: «Regjeringen vil bygge sin politikk på respekten for 

kunnskap. Kunnskap skaper sosial mobilitet for den enkelte og muligheter for alle. En sterkere satsing 

på kunnskap og kompetanse vil styrke velferdsordningene og gjøre arbeidsplassene tryggere.» 

Satsingen på kunnskap gjennom forskning og høyere utdanning kommer ikke minst til syne gjennom 

Regjeringens nylig framlagte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen peker 

på seks områder som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning skal rettes mot de 

kommende årene. Av disse er muliggjørende teknologier, bedre og mer effektive offentlige tjenester 

og et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv særlig relevant for HiOA. I Langtidsplanen signaliserte 

regjeringen også at Horisont 2020 blir en viktig del av forskningspolitikken og at det er klare 

forventinger om økt norsk deltakelse. I Horisont 2020 vil innsatsen bli konsentrert rundt tre felter: 

Fremragende vitenskap, Industrielt lederskap og Forskning for å løse samfunnsutfordringene. Under 

sistnevnte finner man områder som langt på vei gjenfinnes i Langtidsplanens prioriteringer, slik som 

Helse, demografi og velvære og inkluderende, innovative og sikre samfunn. 

Det er høgskolene som utdanner og forsker på de avgjørende profesjonene: lærere, sykepleiere, 

ingeniører, vernepleiere og barnevernspedagoger. I 2013 uteksaminerte HiOA 13 pst. av både 

sykepleierne og allmennlærerne, 20 pst. av landets førskolelærere, 22 pst. av landets 

barnevernspedagoger, nesten 50 pst. av fysioterapeutene og 67 pst. av yrkesfaglærerne. Både 

regjeringen og Horisont 2020 prioriterer områder som treffer HiOAs fagprofil og ambisjoner. Dersom 

en ser høgskolens utdanningstilbud i sammenheng med forskningsgruppene, kan og bør HiOA 

dermed ha mulighet til å være en sentral nasjonal aktør innenfor flere av de prioriterte områdene. 

Det utvikles ny kunnskap gjennom utdanning av studenter samt forsknings- og utviklingsarbeid. Dette 

er kunnskap og kompetanse som møter samfunnets behov og derigjennom bidrar til å løse 

samfunnsutfordringene.  

Universitets- og høgskolesektoren er i endring og gjennom arbeidet med regjeringens kommende 

melding for ny struktur i sektoren og et eget ekspertutvalg som skal se på sektorens 

finansieringssystem er det klart at politiske forventninger og krav til resultater vil øke. I forbindelse 

med strukturmeldingen har Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalt følgende: «Men selv om 

universitets- og høyskolesektoren har løst mange utfordringer de siste årene, er det ikke gitt at 

denne utviklingen er tilstrekkelig for å gi det systemet eller den kvaliteten vi trenger fremover. 

Tilstandsrapporten peker også på svakheter vi er nødt til å ta tak i. Det forskes og publiseres for lite, 

både totalt og av hver enkelt institusjon. I tillegg er det lav grad av ekstern finansiering. Selvsagt sier 

ikke disse faktaene alt. Men de tvinger frem spørsmålet – leverer institusjonene tilstrekkelig kvalitet 

på kandidater og forskning? 

De økte forventningene er ikke kun politiske, men er også knyttet til kunnskap om de store 

demografiske endringene vi som samfunn står ovenfor og et stadig økende behov for nok og riktig 

kunnskap og kompetanse. NHO, OECD, SSB, Tilstandsrapporten og en lang rekke stortingsmeldinger 

identifiserer et vedvarende og økende behov for kandidater fra de sentrale profesjonsutdanningene, 

særlig lærerutdanningene, og sykepleie- og omsorgsutdanningene. For Oslo- og Akershus-regionen er 



   
 

 
3 

 

det grunn til å anta at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke mer enn i landet for øvrig, i takt 

med befolkningsveksten og den demografiske utviklingen. 

Hvordan skal HiOA plassere seg i dette bildet? HiOAs ønskede strategiske profil i 2020 er nedfelt i 

institusjonens strategidokument Ny viten, ny praksis – Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Strategien tar utgangspunkt i samfunnets behov for kunnskap og kompetanse og 

vektlegger hvordan HiOA skal møte behovene for kunnskap og kompetanse og bidra til verdiskaping i 

samfunnet. Med utgangspunkt i dette tegner strategien opp fire hovedmål for institusjonen fram 

mot 2020:  

1. HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger.  

2. HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid.  

3. HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være 

en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten.  

4. HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler 

virksomheten og ressursene målrettet og effektivt.  

Disse fire hovedmålene knyttes sammen i en overordnet ambisjon om at HiOA på sikt skal få status 

som universitet med en klar profesjonsprofil. I NIFUs sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for 

framtiden» anbefales det klart at denne arbeidslivsorienteringen legges til grunn som et av fire 

hovedprinsipper. I høringsinstansenes innspill har det vært bred oppslutning om dette og om en 

profesjonsbasert universitetsambisjon. Dette kom også fram i HiOAs innspill til strukturmeldingen, 

vedtatt av styret 28.10.2014, hvor ambisjonen om å bli et nasjonalt profesjonsuniversitet slås fast og 

konkretiseres ytterligere.  

Som NIFUs rapport imidlertid også slår fast: en slik målsetning krever mye. Mye når det gjelder valg 

av organisasjonsstruktur, mye når det kommer til kvalitet og resultater fra utdannings- og 

forskningsvirksomheten og mye i prioriteringen av tiltak og midler for å nå de målene som er satt. 

Valg av framtidig organisasjonsdesign herunder styrings- og ledelsesmodell må derfor bidra til å løse 

de utfordringene HiOA har i dag, og baseres på den overordnede målsetningen om HiOA som et 

nasjonalt profesjonsuniversitet med ledende utdannings- og forskningsmiljøer. God ledelse og godt 

medarbeiderskap er helt avgjørende forutsetninger for å lykkes i dette. 

 

2. Bakgrunn for saken 

2.1 Tidligere styrevedtak 

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok følgende på styremøte den 22.10.13: 

1. Styret beslutter å gjennomføre en underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og 

administrativ organisering (høgskolens organisasjonsdesign). 

2. Evalueringen gjennomføres av en ekstern evaluator. 

3. Styret fastsetter følgende mandat for underveisevalueringen:  
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a. Gjennomføre en evaluering av hvordan eksisterende organisasjonsdesign 

fungerer, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ ledelse og 

erfaringene med todelt/enhetlig ledelse. Evalueringen bør også trekke inn 

prinsipper for og erfaringer med forholdet mellom faglig og administrativ ledelse 

ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. 

b. Gjennomføre en analyse av i hvilken grad dagens organisasjonsdesign 

understøtter realiseringen av Strategi 2020 og nasjonale utdannings- og 

forskningspolitiske føringer. I dette ligger også en analyse av hvordan dagens 

organisering kommuniserer høgskolens profil og egenart utad. 

c. Foreslå tiltak til forbedring som kan gi en bedre understøttelse for realisering av 

strategien og nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske føringer. 

d. Foreslå tiltak til forbedring som kan bidra til at institusjonens profil og egenart 

kommuniseres bedre utad 

e. Gjennomføre en risikovurdering og kost/nytteanalyse av tiltakspunktene, 

herunder også en vurdering av hvilke omkostninger iverksettelse av 

endringsforslagene vil ha for institusjonen 

 

Styret fastsatte følgende hovedmilepæler for arbeidet: 

f. Evalueringen gjennomføres i perioden 24.02.14 – 07.08.14 

Fase 1 gjennomføres i perioden: 24.02.14 – 11.04.14 (helst med oppstart i uke 8) 

g. Fase 2 gjennomføres i perioden: 26.05.14 – 07.08.14 

h. Høringsperioden fastsettes til 26.08.14 – 14.11.14 

i. Vedtak om framtidig organisasjonsdesign fattes i styremøte 18.12.14 

j. Implementering av eventuelle endringer skjer med virkning fra 01.08.15 

 

NIFU ble valgt som ekstern evaluator i januar 2014 etter en offentlig anskaffelsesprosess.  

 

2.2 Om prosessen 
NIFU leverte sin fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden» 14. august. Denne 

ble tilgjengeliggjort for alle tilsatte på tilsattsidene og prosjektets bloggside samme dag. Det har vært 

avholdt informasjonsmøter i perioden 15.-27. august hvor rapporten ble presentert på egne 

informasjonsmøter for alle fakulteter, sentre og fellesadministrasjonen. Fase 2-/sluttrapporten har 

også blitt presentert på IDF-møtet og instituttlederforum 17. september. 

 

Høringsperioden har vært fra 3. september til 13. november. Det har vært lagt opp til en åpen og 

inkluderende prosess, og informasjon og tips til høringsprosess i egen enhet/avdeling har vært lagt ut 

på prosjektets bloggside. Den 23. oktober ble det sendt ut et tilleggsnotat til høringsinstansene etter 

ønske fra tjenestemannsorganisasjonene.  

Underveisevalueringen har også vært tema på felles ledersamlinger for alle ledere, ledere av 

studentparlamentet, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte 29.-30. april og 27. oktober, og for 

utvidet ledergruppe 1-3. oktober. I tillegg har høgskolestyret og fakultetsstyrene hatt styreseminar 
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27. oktober hvor underveisevalueringen var tema. Her fikk styrene møte alle lederne som deltok på 

ledersamlingen og bli kjent med deres synspunkter  

Det har vært gjennomført uformelt møte med tjenestemannsorganisasjonene 16. oktober og 27. 

november, og drøfting og forhandling med tjenestemannsorganisasjonene 9. desember vedrørende 

justert organisasjonsdesign. 

NIFU har brukt fire prinsipper som veiledere for å utvikle endringsforslag til HiOAs 

organisasjonsdesign: 

 At organisasjonsdesignet skal være tilpasset HIOAs arbeidslivsorientering 

 At endringene skal føre til forenkling 

 At endringsforslagene skal føre til økt faglig-administrativ samhandling 

 At endringsforslagene skal legge til rette for bedre koordinering og kommunikasjon 

Endringsforslagene fra NIFU er som de selv sier av formell og strukturell art. De peker samtidig på at 

dersom endringer av organisasjoner skal lykkes, må formelle endringer suppleres med langsiktig 

arbeid med organisasjonskultur. Videre arbeid med dette omtales i kapittel 5.2. 

2.3 UH-lovens bestemmelser 

I UH-loven § 9-2 (4) heter det at styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle 

nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.  

 

Det som er UH-lovens normalmodell for styrings- ledelsesstruktur på institusjonsnivå, er en ordning 

med valgt rektor som styreleder og med administrerende direktør som øverste administrative leder. 

Dette framgår av lovens § 10-1, 10-2 og 10-3. Både tilsatte, studenter og eksterne kandidater vil 

kunne velges som rektor. Iht. UH-lovens § 10-4 kan institusjoner som ønsker det, vedta, med 

tilslutning fra minst to tredjedels flertall (8 av 11 medlemmer) at rektor skal tilsettes på åremål som 

faglig og administrativ leder. Rektor trer da ut av styret og blir byttet ut med medlem valgt blant 

faglig tilsatte. Departementet peker ut leder for styret blant de eksterne styremedlemmene. 

Stillingen som administrerende direktør faller bort, og ansvar og myndighetsområdene slik de er 

beskrevet i UH-loven §10-2 overføres i sin helhet til rektor (§10-3).  

 

UH-loven har ingen særskilte bestemmelser om prorektor. Det vil derfor være opp til institusjonen 

selv om den vil ha en ordning med prorektor. Det framgår av UH-lovens § 6-4 (1) at prorektor kan 

tilsettes på åremål.  

 

Hovedmodellen for styrets sammensetning er fastsatt i UH-loven § 9-3 (1). Denne går ut på at styret 

har 11 medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant de ansatte i undervisnings- og 

forskerstillinger, ett medlem valgt blant de teknisk-administrativt tilsatte, to medlemmer valgt blant 

studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt, er rektor styrets leder. Hvis rektor er 

tilsatt, erstattes rektor av ett medlem valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, og 

departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder. Iht. UH-loven § 9-3 
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(3) kan styret selv fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak krever to 

tredjedels flertall. 

 

Nåværende styreperiode ved HiOA utløper 31.07.15. Rekruttering til stillingen som rektor må starte 
ved årsskiftet (uavhengig av valgt eller tilsatt rektor), og de øvrige lederstillingene prorektorer, 
dekaner, instituttledere og studieledere, samt representanter til styrer, råd og utvalg må starte i 
løpet av 1. kvartal 2015.  

 

2.4 Utviklingen i UH-sektoren de 25 siste årene – styring og ledelse 

Universitets- og høgskolesektoren har endret seg vesentlig de siste tiårene i størrelse og 

kompleksitet. I 1990 var det om lag 48.000 studenter innen høyere utdanning, mens i dag er tallet vel 

250.000 studenter (kilde DBH). Dette parallelt med at antallet utdannings- og forskningsinstitusjoner 

har blitt vesentlig færre, særlig gjennom høgskolereformen i 1994 og senere gjennom noen fusjoner. 

Som en oppfølging av høgskolereformen, ble universiteter og høgskoler lagt under samme lov, med 

den konsekvens at også høgskoler fikk ansvar for å drive forskning og rett til å tildele doktorgrad.  

Med den enorme veksten i antall studenter gjennom 90-tallet, oppnevnte regjeringen i 1998 et 

utvalg som fikk i mandat å «utrede norsk høyere utdanning etter år 2000». Utvalget ble ledet av Ole 

Danbolt Mjøs og ble kalt Mjøsutvalget. De leverte 8. mai 2000 Frihet med ansvar. Om høyere 

utdanning og forskning i Norge (NOU 2000:14). Mjøsutvalget pekte på mange av de samme 

utfordringene som vi ser i dag knyttet til kvalitet og relevans, gjennomstrømming, forskningsaktivitet 

mv. I spørsmålet om styring og ledelse, foreslo de at den interne styringsmodellen på overordnet 

nivå skulle være felles for alle institusjonene, men at de ble gitt større mulighet til å fastsette sin 

interne organisering på lavere nivå. Utvalget foreslo at styreflertallet skulle være eksternt, at rektor 

ikke lenger skulle være medlem av styret og ikke lenger valgt, men tilsatt, samt at det skulle 

opprettes et faglig kollegium. Argumentene for forslagene var at «det er behov for en styrking av 

ledelsen ved institusjonene, at eksternt flertall økte styrenes profesjonalitet og kunne føre til mer 

effektive og kostnadsbevisste institusjoner, og at det også kunne øke institusjonenes 

omstillingsevne.» 

Gjennom høringsuttalelsene til Mjøsutvalget framkom det at universiteter og høyskoler 

gjennomgående var fornøyde med dagens styringsordning på overordnet nivå. De fleste 

institusjonene ønsket å styre seg selv, og et flertall ønsket også å beholde ordningen med valgt rektor 

og internt styreflertall. Blant øvrige høringsinstanser var de fleste uttalelsene begrenset til å gjelde 

spørsmålet om eksternt eller internt styreflertall, og flertallet ønsket eksternt flertall.  

Gjennom Stortingets behandling av St. meld nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt – krev din rett ble det 

åpnet for at ledere på institutt- og fakultetsnivå tilsettes i åremålsstillinger. I meldingen ble det lagt 

vekt på god faglig ledelse og at «Lederen må ha tilstrekkelig lederkompetanse til å sørge for en god 

utnyttelse av personalet, samt ha nødvendig formell myndighet til å kunne lede en endringsprosess. 

Samtidig må lederen ha faglig legitimitet. En styrking av instituttlederens rolle innebærer også at 

ansvaret for bedre oppfølging av studentene blir vektlagt i større grad. 
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Etter departementets vurdering vil det derfor være viktig å etablere ordninger for god faglig ledelse 

på grunnivået. Departementet foreslår derfor at ledere på institutt- og fakultets-/avdelingsnivå 

ansettes i åremålsstilling, og at de skal være både faglig og administrativt ansvarlige.» 

Høringen av NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler (Ryssdalutvalget) dreide seg først og 

fremst om lærestedenes tilknytningsform til staten, men omfattet også forslag om overgang til 

tilsetting av rektor. I det påfølgende lovforslaget Ot. Prp. 79 (2003- 2004) gikk regjeringen inn for 

tilsatt rektor og ekstern styreleder, men i behandlingen i Stortinget ble det et bredt flertall for dagens 

ordning med valgfrihet mellom en såkalt normalordning med valgt rektor som styreleder og tilsatt 

administrerende direktør og en ordning med tilsatt rektor med både faglig og administrativt ansvar 

samt ekstern styreleder, jf UH –loven §9-3.    

2.5 Styringsmodell i den øvrige UH-sektoren 

HiAK hadde enhetlig styringsmodell før fusjonen og HiO hadde delt ledelse. Trenden i dag er at stadig 

flere høgskoler og universitet går over til enhetlig ledelse, nå nylig også Høgskolen i Lillehammer og 

Høgskolen i Hedmark. 

Styringsmodell ved statlige høgskoler og universitet: 

 Av akkrediterte statlige høgskoler har 10 tilsatt rektor (HiG, HiSF, HiN, HiNe, HiST, HiNT, 

HiL, HiT, HiHm, og PHS), mens 11 har valgt rektor (HiH, HiBV, HiB, HiØ, HSH, HVO, KHiO, 

KHiB, HiÅ, HiSH og SH). 

 Av vitenskapelig høgskoler har 1 (AHO) tilsatt rektor, mens 4 har valgt rektor (NIH, NHH, 

NMH og HiM). 

 Av 8 universiteter har 3 tilsatt rektor (NMBU, NTNU og UiN), mens 5 har valgt rektor 

(UiO, UiB, UiA, UiS og UiT). 

3. Framtidig styrings- og ledelsesmodell på institusjonsnivå  
Mandatet og bakgrunnen for NIFUs evaluering har i hovedsak vært om HiOA har et 
organisasjonsdesign som bidrar til realisering av strategi 2020 og nasjonale utdannings- og 
forskningspolitiske føringer. Drøfting om valg av styringsmodell har derfor hatt dette som 
utgangspunkt. Så langt er det til dels betydelige avvik mellom fastsatte mål og oppnådde resultater, 
selv om resultatene varierer noe enhetene imellom. Høringsinstansene synes å være overveiende for 
enhetlig ledelse og det pekes på at enhetlig ledelse vil kunne styrke fokuset på HiOAs kjerneoppgaver 
og vil gjøre beslutningsprosess og myndighet klarere og mer effektiv, og derved også bedre 
måloppnåelsen.  
 

3.1 Prinsipper for endring  

Høringsinnspillene viser at det langt på vei gis støtte til prinsippene i kapittel 2 i NIFUs sluttrapport 

HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden. Prinsippene NIFU har lagt fram er arbeidslivsorientering, 

økt faglig-administrativ samhandling, forenkling, og bedre koordinering og kommunikasjon. I tillegg 

har flere av høringsinstansene spilt inn ytterligere prinsipper som de mener er viktige å legge til 

grunn når høgskolestyret tar enhetlig ledelse opp til vurdering som et virkemiddel for bedre 

måloppnåelse. Fakultet for SAM har spilt inn et prinsipp om styrket kvalitet som viktig for HiOAs 

videre utvikling, og Fakultet for HF har bedt om at god ledelse også vurderes som en del av 
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grunnlaget. SPS har pekt på at forenkling, faglig-administrativ samhandling og koordinering kan 

oppsummeres i et overordnet prinsipp om effektivitet, hvor resultatene fra disse tre vektlegges i 

større grad. Fellesadministrasjonen har spilt inn at god ledelse samt at mulighet for innovasjon bør 

inkluderes som et prinsipp. 

På bakgrunn av dette foreslås det at følgende prinsipper (designkriterier) legges grunn i vurderingen 

av hvilken ledelses- og organisasjonsmodell som er best egnet for HiOA: 

 Arbeidslivsorientering 

 Kvalitet 

 Innovasjon 

 Effektivitet, herunder forenkling, faglig-administrativ samhandling og koordinering og 

kommunikasjon 

 Mulighet for ledelse  

 

3.2 Høringsinnspillene 

Nedenfor oppsummeres de vesentligste fremkomne argumenter for hver av de to styringsmodellene. 
Siden det store flertall av høringsinstanser går inn for en enhetlig styringsmodell kommer dette også 
til syne i høringsuttalelsene ved at det er flere argumenter for denne modellen. Avsnittet 
omhandlende enhetlig styringsmodell er derfor lengre enn avsnittet om todelt ledelsesmodell. Det 
henvises til vedlegg 4 for en fullstendig oppsummering av høringsuttalelsene.  
 

I NIFUs fase 1 rapport «HiOA underveis mot strategiske mål» påpekes det at HiOA fremstår «mer 

todelt» enn andre høgskoler og universiteter med delt ledelse, noe som kommer til uttrykk i en 

komplisert beslutningsstruktur og uklare myndighetsforhold mellom faglig og administrativ 

styringslinje. Denne uklarheten sees i sammenheng med HiOAs hybride løsning med todelt ledelse på 

institusjonsnivå og enhetlig på fakultetsnivå og instituttnivå. Opplevde konsekvenser er at det kan ta 

lang tid å få avklart både faglige og administrative saker, frustrasjon og ansvarsfraskrivelse og 

dermed dårlig forankrede avgjørelser. Informasjon fra fellesadministrasjonen til 

fakultetsadministrasjonen kan stoppe opp, og siden styringslinjene møtes i dekan på fakultet, kan 

vedkommende bli en propp for kommunikasjonen videre. NIFU sier videre at todelingen også gir seg 

utslag i en opplevd stor avstand mellom faglige mål og administrasjon.  

I sluttrapporten HIOAs organisasjonsdesign for fremtiden skriver NIFU på side 24: 

«Det tydelige skillet mellom de to styringslinjene ved HiOA gir seg også utslag i en opplevd 

stor avstand mellom faglige mål og administrasjon. Muligheten til å i større grad være i stand 

til å se fag og administrasjon under ett, har også vært et av de fremtredende argumentene 

for enhetlig ledelse. 

Dersom man ønsker å velge ledelsesform ut fra motivet om bedre faglig-administrativt 

samspill og en generelt mer tydelig beslutningsstruktur, taler tidligere undersøkelser av 

andre institusjoners erfaringer for å gå inn for enhetlig ledelse ved HiOA. Det kan se ut som 
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om argumentene fra fusjonsprosessen for delt ledelse er mindre viktige i dag og i årene frem 

mot 2020». 

I NIFUs sluttrapport fremgår det at en overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå, hvor rektor 

blir høgskolens øverste leder både faglig og administrativt, er en måte å minske avstanden mellom 

faglig og administrativ linje. Enhetlig ledelse gir større mulighet til å se fag og administrasjon under 

ett og tydeligere styringslinjer rundt kjerneoppgavene kan påvirke HiOAs evne til å nå sine mål 

positivt. Det kan også bidra til klarere kommunikasjonslinjer og forenkling av styrings- og 

beslutningslinjene. 

I organiseringen som følger av enhetlig ledelse, tilråder NIFU å velge NTNUs modell siden de har hatt 

tid til å hente erfaringer fra denne styringsmodellen over flere år. Her leder prorektorene en 

administrativ stab innenfor sine fagområder som ivaretar den faglige strategien og den faglige 

styringslinja inn i den administrative driften.  

En forenklet versjon av NTNUs modell fremkommer under: 

 

Figur 3.2. 

3.2.1 Argumentene for enhetlig ledelse, slik de fremkommer i høringsuttalelsene 

i. Klarere myndighets- og beslutningsstruktur  
 

NIFUs evalueringer og samtlige høringsuttalelser viser til utfordringene med uklare myndighets- og 
beslutningsforhold. Uklare myndighets- og beslutningsforhold henger sammen med utfordringer 
knyttet til kommunikasjon og manglende koordinering. NIFU anbefaler en styringsmodell med 
enhetlig ledelse dersom HiOA ønsker en tydeligere beslutningsstruktur. Majoriteten av 
høringsuttalelsene peker også på dette som hovedbegrunnelse for å innføre enhetlig ledelse.  
 
Klarere myndighets- og beslutningsstruktur innebærer blant annet et tydelig skille mellom styre og 
daglig ledelse (ii). Slik det fremkommer i høringsuttalelsene vil en enhetlig ledelsesmodell bidra til en 
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tydeligere beslutningsstruktur ved at det er klart definert en topplederstilling med totalansvaret for 
alle deler av virksomheten. Dette vil innebære en enhetlig styringslinje fra rektor og ned og 
tilsvarende enhetlige rapporteringslinjer fra instituttleder til dekan og videre til rektor. Noe som igjen 
innebærer en samlet faglig og administrativ styringslinje: 
 
«Studentparlamentet mener at man ved å gå over til enhetlig ledelse vil man langt på vei gjøre 
kommunikasjonslinjene lettere i organisasjonen. Dagens modell oppleves som meget komplisert og vi 
tror denne endringen vil skape en mer helhetlig mentalitet i ledelsesarbeidet ved HiOA.» 
(Studentparlamentet) 
 
«Med enhetlig ledelse vil institusjonen kunne framstå som en mer enhetlig organisasjon, med tydelige 
styringslinjer hvor rektor er den øverste leder for fag og administrasjon» (…) «Enhetlig ledelse med 
tilsatt rektor som både har faglig og administrativt ansvar, kan føre til at myndighetsforholdet 
mellom fag og administrasjon blir tydeligere i organisasjonen» (LUI) 
 
Flere av høringsinstansene argumenterer for at en enhetlig ledelsesmodell vil styrke den faglige 
styringa:  
 
«Akademikerne ser positivt på enhetlig ledelse. Dette vil bidra til et bedre samspill og dialog mellom 
fag og administrasjon, og å gi rektor en tydeligere autoritet. Den administrative linja må samspille 
godt med faglig ledelse, og ikke være en alternativ styringslinje» (Akademikerne) 

«Instituttet som støtter enhetlig ledelse trekker fram at dette vil kunne sikre et sterkt og profesjonelt 
lederskap og kunne motvirke at administrativ side får «for sterk» posisjon.» (LUI) 
 
«Vi er enige om at det i en organisasjon ikke bør være uklarheter om ansvar og myndighet mellom 
rektor og direktør. Modellen for ledelse ved HiOA bør slik sett være enhetlig ledelse.» (SPS) 
 
HiOA har i dag en hybrid organisasjonsform med delt ledelse på institusjonsnivå og enhetlig ledelse 
på fakultet. Dette er også med på å bidra til å svekke kommunikasjon og koordinering. Behovet for 
gjennomgående og helhetlig ledelse trekkes frem av flertallet av høringsinstansene: 
 
«Den største utfordringen med dagens ordning ved HiOA er imidlertid at det er uklar styring og 
ledelse på institusjonsnivå og at styringslinjene ikke er samkjørt med fakultetene som har enhetlig 
ledelse. På denne bakgrunnen gir utredningen gode argumenter for å innføre tilsatt ledelse.» (SAM) 
 
Flere høringsinstanser trekker også frem de positive erfaringene med enhetlig ledelse på fakultet, og 
at dette logisk sett også bør kunne gjelde for institusjonsnivået: 
 
«På den annen side praktiserer HiOA allerede enhetlig ledelse på alle lavere nivåer, og det er for så 
vidt ikke grunn til å tro at overgang til ansatt rektor vil skape alvorlige problemer.» (SPS) 
 
«Erfaringene med enhetlig ledelse på institutt- og fakultetsnivå er gode. Det har gitt større bredde i 
rekrutteringen og klarere beslutningslinjer. Det har også vært mulig å gjennomføre 
ansettelsesprosedyrer der representanter for ansatte og studenter er involvert i prosessene.» (SAM) 
 
«Ved fusjonen var flest på TKD for todelt ledelse med valgt rektor. Nå går de fleste høringsuttalelsene 
ved fakultetet og medlemmer i fakultetsstyret inn for tilsatt rektor. Det vil sikre bedre samordning og 
handlekraft på riktig nivå. Det vil gi bedre kvalitetssikring i rekrutteringsprosessen. Det vil gi bedre 
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rekrutteringsgrunnlag og ivaretakelse av alle utdanninger. Studentenes fakultetsråd går nå også 
primært inn for tilsatt rektor og enhetlig ledelse på institusjonsnivå.» (TKD) 
 

 
ii. En tydeligere rolleavklaring mellom daglig ledelse og styret 

Høringsinstansene mener følgende: 
 
«Det er vår vurdering av de beste betingelsene for at HiOA får en progressiv og fremtidsrettet 
utvikling at styreleder er ekstern. Dette muliggjør et større tilfang av kandidater, med gunstige 
forutsetninger for å kunne være uavhengig i forhold til HiOAs interne interessekonstellasjoner.  
SVA ønsker en sterk styrelederrolle. Gitt denne premissen kan rektor og styreleder ikke være samme 
person.» (SVA). 
 
«Ekstern styreleder  

 Er i tråd med prinsippet om arbeidslivsorientering  

 Øker strategisk gjennomføringsevne: viktig sparringspartner for rektor, tydeligere rolle for 
rektor (daglig ledelse). Gir også styret en mer uavhengig posisjon i og med at man unngår 
rektors dobbeltrolle.» (FA)  

 
 

iii. Bedre faglig-administrativ samhandling  
NIFUs evalueringer viser at HiOA er en mer todelt institusjon enn andre sammenlignbare 
institusjoner i sektoren. Med utgangspunkt i undersøkelser av andre institusjoners erfaringer med å 
gå inn for enhetlig ledelse, anbefaler NIFU at HiOA innfører enhetlig ledelsesmodell gitt at en ønsker 
å bedre det faglig-administrative samspillet.  

Behovet for økt faglig–administrativ samhandling, og at en enhetlig ledelsesmodell bidrar til dette 
deles av et klart flertall av høringsinstanser som har tatt stilling i spørsmålet om styringsmodell: 

«Studentparlamentet tror at det vil bli økt faglig og administrativt samarbeid dersom man går over til 
enhetlig modell.» (Studentparlamentet) 

 
«Det andre instituttet som drøfter de to variantene, uttaler at enhetlig ledelse i større grad kan være i 
stand til å se fag og administrasjon under ett, og gjøre den nå opplevde avstand mellom fag og 
administrasjon mindre.» (LUI) 
 
«Parat mener enhetlig ledelse øker muligheten til samarbeid på tvers av ansattgrupper ved høgskolen 
og med det gjør at høgskolen kan løse sine oppgaver på en bedre måte. Enhetlig ledelse kan ved å 
bygge ned skillet mellom ansattgrupper, føre til et bedre arbeidsmiljø og øke ansattes engasjement 
og lojalitet til egen arbeidsplass.» (Parat) 
 
«En todelt ledelse med en faglig og en administrativ ansvarslinje innebærer uheldige potensialer for å 
sementere en organisasjonsforståelse som er lite fremtidsrettet. En samling av alt ansvar hos en 
leder, med direkte rapporteringsansvar til styrets leder, er derfor etter vårt syn den ledelsesmodell 
som gir de beste forutsetningene for å utvikle og faglig god, praksisrettet kunnskapsproduksjon.» 
(SVA) 
 
Faglig-administrativ samhandling styrkes ved at en enhetlig ledelsesmodell samler det faglige og 
administrative topplederansvaret hos èn toppleder, rektor (ref. pkt i). De mest synlige 
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konsekvensene av dette er forslag om at to prorektorer får det samlede faglige og administrative 
ansvaret for henholdsvis utdanning og FOU. Flere av høringsinstansene peker på at dette er svært 
positivt, og vil koble det faglige og administrative arbeidet særskilt på det studieadministrative 
området: 

 
«Det skisseres at ved enhetlig ledelse (og i realiteten ansettelse av rektor), så vil prorektorer bli ledere 
for administrative enheter innenfor hhv forskning og utdanning. Fakultetet stiller seg positivt til dette, 
da det vil bidra til kobling av fag og administrasjon» (HF) 
 

 
iv. Bedre rekrutteringsgrunnlag 

Uavhengig av syn på styringsmodell synes høringsinstansene å enes om at en enhetlig ledelsesmodell 
sikrer et bedre rekrutteringsgrunnlag enn dagens ordning med valg av rektor.  
 
«Det viktigste argumentet for tilsatt rektor er, slik vi ser det, at det åpner for flere kvalifiserte 
kandidater» (SPS) 
 
«En annet argument som anføres er at UH-sektoren preges av komplekse utfordringer 
(arbeidslivsorientering, regional, nasjonal og internasjonal posisjonering) som krever at rektor har 
tyngde både i og utenfor høgskolen. Det stilles spørsmålet ved om det finnes gode nok kandidater 
internt som kan møte disse utfordringene, og om kvalifiserte eksterne kandidater vil være villige til å 
stille til valg mot ev. interne kandidater.» (SAM) 
 
Universitets- og høgskolesektoren opplever endringer i så vel interne som eksterne 
rammebetingelser. HiOA er en stor og kompleks organisasjon med ambisiøse mål. Flere har 
høringsinstansene peker derfor på behovet for lederkvalifikasjoner:  
 
«Rekrutteringsgrunnlaget bør være førende for hvilken ordning man skal ha. Å lede en 
kunnskapsorganisasjon med 2000 ansatte, 17 000 studenter og omsetning på om lag 2 milliarder 
kroner krever erfaring med ledelse innen store og komplekse kunnskapsorganisasjoner, særlig når 
rektor ved en overgang til enhetlig ledelse vil overta høgskoledirektørens ansvars- og 
myndighetsområde og også ha som hovedoppgave å ivareta høgskolens interesser ovenfor 
samarbeidspartnere og Kunnskapsdepartementet» (FA) 

«En tilsatt leder må kunne ledelse og ha erfaring med ledelse av store organisasjoner.»  
«Andre mener enhetlig ledelse med rektor på åremål bedre ivaretar en moderne virksomhet som skal 
arbeide med arbeidslivet.» «Instituttet mener at en så kompleks organisasjon som en stor høgskole er 
i dag, krever at lederen har betydelig lederkompetanse i tillegg til andre nødvendige kvalifikasjoner. 
Tilsetting av rektor vil åpne for en bredere rekruttering til stillingen.» (LUI) 
 
Flere av høringsinstansene peker videre på behovet for en så åpen og transparent tilsettingsprosess 
som mulig. Dette følges opp i S-sak 40/2014. 
 

3.2.2 Argumentene for todelt ledelse, slik de fremkommer i høringsuttalelsene 

Av de 12 innkomne høringsuttalelsene er det kun 2 høringsinstanser (NTL og Forskerforbundet) som 

går inn for en styringsmodell med fortsatt todelt ledelse. 3 høringsinstanser, Fakultet for LUI, SPS og 

Akademikerne, har ikke konkludert i spørsmålet. 
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Hovedbegrunnelsen for delt ledelse er dels å finne i argumenter knyttet til demokrati og legitimitet: 
 

«FF ønsker fortsatt delt ledelse med valgt rektor som styreleder. Universiteter og høyskoler må styres 
gjennom bred involvering av de ansatte. Valg sikrer legitimitet og demokratisk medvirkning. Ved de 
institusjonene der enhetlig ledelse og ansatte ledere er innført, er graden av ansattes medvirkning og 
innflytelse blitt svekket. Konsekvensene er at vedtak blir dårligere forankret i organisasjonen, 
beslutningskvaliteten synker og gjennomføringen møter mer motstand og tar lenger tid.  
Det er en betydelig endringstretthet ved HiOA (dette sier NIFU selv i rapporten på s.48). Dette er 
ytterligere en grunn til ikke å endre ledelsesformen.» (Forskerforbundet)  
 

«En valgt rektor er forankret i fagkollegiet og har sitt mandat derfra. Samtidig vil vedkommende ha 
fortrolighet med organisasjonen innenfra. Ut fra det overordnede synspunkt på institusjonen som er 
lagt til grunn for denne høringsuttalelsen, er dette et tungtveiende argument.» (…) «Høyere 
utdanningsinstitusjoner har tradisjonelt vært styrt av fagkollegiet, med rektor som øverste leder. I en 
slik modell utgår rektor fra fagkollegiet. Dette er ikke tradisjonelt en demokratimodell som handler 
om bredest mulig representasjon, men om fagkollegiets selvstyre. Fra 1960-årene ble dette utvidet og 
til dels endret ved utviklingen av idealet om demokrati på arbeidsplassen og krav om 
medbestemmelse fra flere grupper.» (SPS) 

 

Norsk tjenestemannslag mener manglende måloppnåelse så langt best bøtes på ved å videreføre 

dagens todelte ledelsesmodell: 

«Vi mener videre måloppnåelse best kan sikres gjennom en fortsatt ordning med valgt rektor som 
arbeidende styreleder og en høgskoledirektør som leder for det administrative arbeidet. Valgt rektor 
(kan rekrutteres eksternt) er valgt av studenter og tilsatte, en styrke for engasjement og oppslutning 
om vår felles arbeidsplass.» (NTL) 
 
«Rektor - uansett modell - og dekaner bør ikke bruke tid på å koordinere administrativ ledelse. 
Rektor/dekan må derfor ha en øverste administrativ leder i sitt team til å ivareta helhetsansvar for 
administrative oppgaver på henholdsvis institusjons- og fakultetsnivå. Stillingene som 
høgskoledirektør og som fakultetsdirektører må derfor opprettholdes.» (NTL) 
 
Ved fakultet for LUI har 1 av 4 institutter gått inn for enhetlig ledelse, mens 1 har gått mot.  
«To institutter ser fordeler med tilsatt rektor framfor valgt rektor, men melder at det er ulike syn 
blant personalet om dette.» (LUI) 

«I Akademikerne er det ulikt syn på spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor. Akademikerne vil derfor 

ikke anbefale det ene framfor det andre. I forlengelsen av dette har Akademikerne foretatt en 

uformell (Lime) nettundersøkelse blant sine medlemmer og resultatet ble 52% for tilsatt rektor og 

26% for valgt rektor og 20% svarte vet ikke {2 % ubesvart/ikke avsluttet}. 117 av 185 medlemmer har 

svart på undersøkelsen.» 

3.3. Rollekonflikter i dagens modell  
I hht UH-loven §10-1 er «Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede 

ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne». I hht UH-loven 

§10-3, er «administrerende direktør øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved 

institusjonen, innenfor de rammer styret fastsetter. Direktøren er sekretær for styret, og skal etter 
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samråd med rektor forberede og gi tilråding i de saker som legger fram dette. Direktøren er 

ansvarlig for iverksetting av de vedtak som fattes i institusjonens styringsorganer, og for 

disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort i styret». 

 

I litteraturen om styring og ledelse, pekes det på eiere, styret og ledelsen står i et 

avhengighetsforhold til hverandre, og at de kan ha ulike interesser, og dermed oppstår det 

målkonflikt. Videre fokuseres det på behov for tydelighet i roller, ansvar og myndighet, samt 

ulike disiplineringsmekanismer som kan iverksettes mellom eiere og styret, og mellom styret og 

den daglige ledelsen. Det første forholdet fokuserer på hvordan eierne kan styre og kontrollere, 

herunder velge, motivere og avsette styremedlemmer. Det andre forholdet vurderer hvordan 

styret styrer og kontrollerer virksomheten og den daglige ledelsen. (Huse, 2011).  

 

HiOAs eier, Kunnskapsdepartementet, oppnevner 2 av de 4 eksterne medlemmene i styret. De 2 

øvrige oppnevnes av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. De øvrige medlemmene 

velges av og blant ansatte og studenter. Eieren har mao en svært avgrenset rolle i å oppnevne 

styret for virksomheten. De avholder seminar for styrene hvert annet år (motivere). I følge UH-

loven §9-8, er det Kongen i statsråd som kan avsette styret og oppnevne et midlertidig styre 

inntil nytt styre er valgt og oppnevnt. KD har med andre ord få direkte virkemidler overfor styret i 

dagens lov. Dette er uavhengig av om institusjonen har todelt eller enhetlig ledelsesmodell. 

Endringen i en enhetlig ledelsesmodell innebærer imidlertid at det er eieren, KD, som oppnevner 

høgskolens styreleder.  

 

I forholdet mellom styret og den daglige ledelsen, er: 

 Rektor er styreleder 

 Rektor har det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet 

 Styreleder fører tilsyn med denne 

 

I dette ligger det en rollekonflikt i at rektor både er styreleder samt har den overordnede 

ledelsen av virksomheten. Det ligger også en rollekonflikt i at rektor i tillegg skal føre tilsyn med 

virksomheten hun selv har det øverste lederansvaret for.  

 

I forholdet mellom rektor og administrerende direktør, er det ut i fra lovteksten nokså uavklart 

hvem som har ansvar og myndighet til å fatte beslutning om hva. Administrerende direktør er 

øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonen. Dette er en tydelig 

rolleavklaring. Rollekonflikten ligger i forhold til administrerende direktør sitt ansvar i å gi 

tilråding i, samt iverksette styrets vedtak. Loven har ikke avgrenset dette til kun å gjelde saker av 

administrativ karakter, men til å gjelde alle saker. Administrerende direktør har imidlertid ikke 

noe lederansvar for utdanning, forskning og formidling, dette tilligger rektor. Både i 

beslutningsprosessene i forkant av styrets behandling, og i oppfølgingsprosessene i etterkant, er 

det mao uklart hvorvidt administrerende direktør, gitt avgrensningen om den administrative 

virksomheten, egentlig har myndighet til å iverksette styrets vedtak, slik loven fastsetter i neste 

setning.  
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I dagens delte styringsmodell ligger er det spenninger knyttet til at enhetsledere på fakultetsnivå 

(dekaner/senterledere) skal rapportere til to ledere både rektor og høgskoledirektør på områder 

som henger så tett sammen på en tverrfaglig måte som utdanning, forskning, 

studieadministrasjon, HR, økonomi og infrastruktur. Det forutsetter meget tett samhandling og 

informasjonsflyt mellom rektor/styreleder og høgskoledirektør for å unngå uklarheter og 

rollekonflikter. 

 

Oppsummert er det en betydelig rollekonflikt mellom: 

o Rollene som rektor har som styreleder og øverste leder av virksomheten, og tilsynsrollen 

styret har 

o Rollen slik loven har fastsatt for administrerende direktør der ansvaret på den ene siden 

er avgrenset til å omfatte den samlede administrative virksomhet, mens den på den 

andre siden omfatter å utarbeide og iverksette saker både av faglig og administrativ 

karakter. 

o Dekanenes rolle i forhold til rektor og høgskoledirektør. 

 

Samlet sett innebærer disse rollekonfliktene i loven grunnlaget for organisasjonens opplevelse av 

uklarhet i hvem som har ansvar og myndighet til å fatte beslutning om hva. 

3.4 Drøfting 

I tråd med endringen i UH-sektoren og i samfunnets krav og forventninger til sektoren har det de 

siste 15 årene vært en tydelig dreining fra valgt ledelse med rektor som både leder og styreleder, til 

tilsatt rektor med enhetlig ansvar og ekstern styreleder. Både Mjøsutvalget og Ryssdalutvalget 

foreslo dette som normalordning med utgangspunkt i de vurderingene som de respektive utvalgene 

gjorde, for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene sektoren den gang stod i, og som 

langt på vei er de samme i dag. Nå er situasjonen den at 10 av 21 av de statlige høgskolene og 3 av 8 

universiteter har tilsatt rektor og ekstern styreleder. For de profesjonstunge høgskolene med sterk 

arbeidslivstilknytning kan det synes som om en ordning med ekstern styreleder er særlig viktig. 

Å finne riktig person til topplederjobben som HiOAs øverste leder krever et godt rekrutterings-

grunnlag. Muligheten til å få godt kvalifiserte kandidater vil med stor sannsynlighet bedre ved en 

rekrutteringsprosess enn ved at stillingen besettes gjennom valg. Historien viser at det er vanskelig å 

mobilisere eksterne kandidater i en valgordning, og at det er reell fare for at dyktige interne 

kandidater ikke vil stille opp til valg. Ordningen med tilsatt rektor gjør det mulig å gå bredere ut og 

det vil være en klarere definert topplederstilling. Dette vil tiltrekke seg kandidater som både har 

genuin interesse og erfaring med å lede en stor og betydelig kunnskapsorganisasjon.  Det vil være en 

leder som kan se faglige og administrative utfordringer i sammenheng og har evnen til å styrke HiOAs 

posisjon som det fremste norske lærested for profesjonsrelevant utdanning og forskning. Et viktig 

argument for enhetlig ledelse er videre at HiOA i kommende styre- og rektorperiode er tjent med å 

ha ekstern styreleder. At valgt rektor i en todelt styringsmodell, også er leder av styret og dermed 

innehar en viktig tilsynsrolle overfor sittende rektor, er problematisk.  HiOA er en stor og kompleks 

organisasjon med et budsjett på om lag 2 milliarder kroner. Det stilles høye krav til resultatoppnåelse 

både fra eier og fra samfunnet for øvrig. Samfunnet er i endring, og de eksterne rammebetingelsene 
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er i endring. Det må forventes at en større andel av bevilgningene legges ut på konkurransearenaene. 

Det er uten tvil en utfordrende oppgave å lede denne type komplekse organisasjoner. Valgordningen 

innebærer at en ikke får vurdert de aktuelle kandidatene, hvorvidt de tilfredsstiller de ulike 

kvalifikasjonskravene som er satt. Spørsmålet er også om en evner å tiltrekke seg de beste 

kandidatene ved en valgordning.  

På den andre siden handler tradisjonen med delt ledelse i UH-sektoren om idealet om å velge sine 

ledere som de fremste blant likemenn. Dette skal sikre ledere som forstår virksomhetens egenart, at 

den er autonom og styres innenfra og nedenfra, samt at den faglige friheten ivaretas. Tilhengerne av 

delt ledelse ønsker å unngå at tilsatt rektor og ekstern styreleder styrer på bekostning av den interne 

faglige legitimiteten.  Valg sikrer legitimitet og demokratisk medvirkning og innflytelse fra ansatte. 

Svak medvirkning gir dårligere forankrede vedtak som både kan møte mer motstand og svekke 

kvaliteten på beslutninger.  En valgt rektor vil ikke svare til en ekstern styreleder (som ved enhetlig 

ledelse), men til ansatte og studenter som har valgt vedkommende. Slik sikrer man at det er de 

faglige hensyn og kvalitet som blir styrende i beslutninger og prioriteringer. Hvorvidt valgte ledere 

rent faktisk sikrer organisatorisk uavhengighet og faglige frihet i større grad enn tilsatte ledere, er 

imidlertid ikke klart.  

3.4.1 Konklusjon 

Som drøftingen ovenfor viser er det i en vurdering av enhetlig eller todelt ledelse mulig å vektlegge 

ulike hensyn. Hva som til sist veier tyngst må et spørsmål om hvilken ledelses- og 

organisasjonsmodell som best kan svare på de utfordringene HiOA har i dag, og som best vil sikre at 

HiOA realiserer sitt potensiale og sine ambisjoner. NIFU har ingen konkret anbefaling til valg av 

styrings- og ledelsesmodell, men argumentene de bringer til torgs for å finne løsninger på de 

strukturelle utfordringene de har avdekket, går i sterk favør av enhetlig ledelse. Flertallet av 

høringsinstansene støtter også en overgang til enhetlig ledelse med utgangspunkt i de utfordringene 

Underveisevalueringen har pekt på og de prinsippene for endring som legges til grunn. Et 

gjennomgående trekk i høringsuttalelsene er en vektlegging av at organisasjonsstrukturen og 

ledelsesmodellen må være innrettet slik at HiOA når sine mål og realiserer de vedtatte ambisjonene i 

Strategi2020, inkludert den langsiktige universitetsambisjonen. Man vil styrke sammenhengen 

mellom forskning, utdanning og arbeidsliv for slik å styrke kjernevirksomheten ved institusjonene. En 

ny ledelsesmodell og endringer i organisasjonsstruktur må også sikre faglig-administrativ 

samhandling gjennom bedre kommunikasjon og koordinering og en tydeliggjøring av ansvar og 

myndighet på det enkelte ledelsesnivå og mellom nivåer, f.eks. mellom fakultet og 

fellesadministrasjonen.  

 

En tilsatt rektor vil, sammen med sine tilsatte prorektorer, ha fullt lederansvar for både den faglige 

virksomheten og de rammebetingelsene som skal understøtte denne, slik som økonomi, HR og 

infrastruktur. Rektor vil dermed i større grad enn i dag ha kraftfulle virkemidler for å utvikle 

kvaliteten ved høgskolen, samt sikre bedre kobling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Som 

øverste leder for både faglig og administrativ styringslinje vil en tilsatt rektor ha mulighet til å sikre 

god ledelse på alle nivåer i organisasjonen. Sammen med en tydeliggjøring av styret og styreleders 

strategiske rolle opp mot rektors operative ansvar for å realisere de vedtatte målsetningene vil en 

tilsatt rektor dermed kunne få større gjennomslagskraft for å ta de grepene som må til for å realisere 
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HiOAs strategi og mål. Videre vil gjennomført enhetlig ledelse på alle tre nivåer (institusjons-, 

fakultets- og instituttnivået) bidra til mer effektiv samhandling mellom nivåene og forenkle 

beslutningsprosessene og kommunikasjonslinjene. Enhetlig ledelse, med samlet ansvar for fag og 

administrasjon, vil bedre samhandling og koordinering mellom faglig og administrativ linje, og med 

det øke effektiviteten i organisasjonen, noe som støttes av NIFUs sluttrapport. I tillegg er det et viktig 

poeng i at en tilsatt rektor har den samlede både faglige og administrative autoritet som skal til for å 

sikre legitimitet i beslutningsprosessene. 

 

Tilsatte rektorer og prorektorer vil tilsettes gjennom en ordinær rekrutteringsprosess som vil 

innebære større grad av kvalitetssikring av kandidatenes samlede kompetanse, slik at den som går 

inn i rollen som rektor er den best kvalifiserte blant kandidatene. Et bredt sammensatt 

innstillingsutvalg som vil inngå i en ordinær rekrutteringsprosess, vil bidra til å sikre at kandidaten er 

en leder som forstår og kan ivareta HiOAs utdanninger og forskningsvirksomhet og som kan realisere 

HiOAs ambisjon om å bli et profesjonsuniversitet med en sterk arbeidslivstilknytning. På dette 

grunnlaget anbefaler høgskoledirektøren styret om å stemme for enhetlig ledelse ved HiOA. 

 

4. Endringer i organisasjonsstruktur som følge av enhetlig modell 
 

4.1 Organisatoriske justeringer som følge av overgang til enhetlig ledelse 

NIFU anbefaler NTNU-modellen gitt overgang til enhetlig ledelse. De tyngste argumentene for dette 

er økt faglig-administrativ samordning, forenkling og bedre koordinering og kommunikasjon. NIFU 

anbefaler at studie- og forskningsadministrasjonen legges i prorektorlinja noe som ytterligere vil 

styrke den faglig-administrative samordningen innen både utdanningsfeltet og forskningsfeltet.  

 

NTNUs organisering på institusjonsnivå innebærer for deres del at følgende lederstillinger 

rapporterer til rektor: Prorektor for utdanning, prorektor for forskning, prorektor for nyskapning, 

økonomi- og eiendomsdirektør, samt organisasjonsdirektør. Studiedirektør samt biblioteksdirektør 

rapporterer til prorektor for utdanning. 

 

Med NIFUs problembeskrivelse og anbefalinger til framtidig organisasjonsstruktur for HiOA, er det 

tunge argumenter for å legge det studie- og forskningsadministrative ansvaret til prorektorene. 

NIFUs problembeskrivelse samt flere av høringsuttalelsene viser at det først og fremst er behov for å 

styrke den faglige og administrative samhandlingen, og at dette best gjøres gjennom enhetlig ansvar 

både hos rektor og prorektorer. 

 

I HiOAs modell foreslås det at studiedirektøren rapporterer til prorektor for utdanning, da dette vil 

styrke faglig administrativ samhandling, effektivitet, koordinering og kommunikasjon mellom fag og 

administrasjon innen utdanning- og studieadministrasjonsområdet. Det vil også gi prorektor for 

utdanning større muligheter for ledelse og gi gjennomføringskraft i form av bedre tilgang på faglig og 

administrative ressurser.  
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Når det gjelder bibliotek og læringssenter, er det argumenter for at dette ansvaret legges til både 

prorektor for utdanning og prorektor for forskning. I dag er dette en del av forskningsdirektøren sitt 

ansvarsområdet med begrunnelse å styrke høgskolens forskningsinfrastruktur. Læringssenter og 

bibliotek ved HiOA ansees i dag for å være en administrativ funksjon i fellesadministrasjonen. De har 

nylig uttrykt at de ønsker mer kontakt med høgskolens og fakultetenes strategiske ledelse, og særlig 

den faglige ledelsen da de støtter opp under studentenes læring og ansattes forskning (jfr. vedlegg 

5). En plassering under prorektor for utdanning, vil understreke bibliotekets betydning for 

studentenes læring. Bibliotekets andre hovedoppgave, fokus på forskerne vil likevel kunne 

opprettholdes og utbygges gjennom kontakt med fakultetenes forskningsadministrasjon og de 

enkelte forskerne. Høgskoledirektøren anbefaler derfor at direktør for læringssenter- og bibliotek 

rapporterer til prorektor for utdanning. 

 

Stillingen som forskningsdirektør på HiOA er vurdert opprettholdt i foreslåtte modell, men siden 

dette innebærer å ha lederansvar for om lag 12 tilsatte, mens det overordnede resultat- og 

økonomiansvaret overføres til prorektor, anbefales det at stillingen gjøres om til en 

seksjonssjefstilling for Avdeling for forskning og utvikling som rapporterer til prorektor for forskning 

og utvikling.  HiOAs nåværende forskningsdirektør er tydelig i sine anbefalinger om at stillingen bør 

falle bort og at det overordnede resultat- og økonomiansvaret overføres til prorektor.  

 

NTNU har som tidligere nevnt de øvrige administrative funksjonene i en Avdeling for økonomi og 

eiendom og en Avdeling for organisasjon. Tilsvarende funksjoner på HiOA er i dag organisert i 

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon og Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur. 

Sistnevnte dekker områdene HR, økonomi, eiendom, IKT, arkiv og HMS, mens enhet for 

virksomhetsutvikling rapporterer til høgskoledirektør. NIFU har ikke berørt disse områdene i sine 

rapporter, og det har derfor også vært liten oppmerksomhet om dette i høringsarbeidet. Det 

anbefales derfor at det arbeides videre med å designe organisasjonsstrukturen for de områdene som 

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon og Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur 

dekker. Disse anbefales derfor videreført inntil videre. Det er naturlig at ny rektor deltar i 

utformingen av dette, og sak legges fram for styret senere. Dette innbefatter også en vurdering av 

om etablering av en strategisk stab til rektor. 

 

Enhet for intern revisjon rapporterer direkte til styret i dagens modell, og dette anbefales videreført i 

ny modell. 

 

Konsekvenser ved overgang til enhetlig ledelse og foreslått organisasjonskart: 

– Stillingen som administrerende direktør (høgskoledirektør) faller bort da denne rollen i 

sin helhet er overført til tilsatt rektor som blir høgskolens daglige leder.  

– Stillingen som direktør for ressursutvikling og infrastruktur videreføres, men rollen som 

assisterende høgskoledirektør faller bort. 
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– Prorektorer får enhetlig ansvar som innebærer at det studieadministrative ansvaret 

overføres til prorektor for utdanning, og det forskningsadministrative ansvaret til 

prorektor for forskning og utvikling 

– Stillingen som forskningsdirektør faller bort siden prorektor for forskning og utvikling 

også ivaretar den ledelsesmessige funksjonen for forskningsadministrasjonen. Det 

vurderes videre om det bør etableres en stilling som seksjonssjef for 

forskningsadministrasjonen 

– Stillingen som studiedirektør rapporterer til prorektor for utdanning 

– Stillingen som direktør for læringssenter og bibliotek rapporterer til prorektor for 

utdanning 

– Dekaner vil få enklere rapporteringslinje ved at både administrativ og faglig styringslinje 

vil gå til rektor. 

– Framtidig organisering av de øvrige administrative funksjonene vurderes videre 

Modell for enhetlig ledelse 

 
Figur 4.1 modell for enhetlig ledelse  

 
 

4.2 Organisatoriske justeringer som følge av videreføring av todelt ledelsesmodell 

Det foreslås ingen organisatoriske endringer som følge av videreføring av todelt ledelsesmodell.  
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Modell for todelt ledelse 
 

 
Figur 4.2 modell for todelt ledelse  

4.3 Omstilling - Hvordan møte risiko ved overgang til enhetlig ledelse  

NIFU skriver i sin fase 2-/sluttrapport HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden:  

«Vi antar at risikoen ved den foreslåtte omorganiseringen er knyttet til eventuell manglende 

aksept blant ansatte. Dette kan generelt bidra til konflikt, svekkelse av arbeidsmiljøet, 

negative helsevirkninger og svekket produktivitet (mindre eller dårligere forskning og 

undervisning). Manglende aksept kan både oppstå ved at ansatte har andre oppfatninger om 

mål eller om virkninger av tiltakene eller til manglende toveis kommunikasjon. I dette 

dokumentet har vi formulert endringsforslag som reflekterer behov for endringer som 

flertallet av de ansatte har identifisert. Da mener vi risikoen knyttet til disse endringene er 

begrensede. Risikoen for negative konsekvenser er trolig hovedsakelig knyttet til valget 

mellom enhetlig eller delt ledelse, uansett om HiOA velger å beholde delt ledelse eller velger å 

gå over til enhetlig ledelse. Både endring og mangel på endring vil kunne være kontroversielt. 

Vi oppfatter dog at spørsmålet er mindre opphetet i dag enn i 2011, blant annet det er større 

variasjon i styringsform på institusjonsnivå i dag.» 

Demokrati og medvirkning er viktige verdier ved HiOA. Uavhengig av om styret vedtar tilsatt eller 

valgt rektor, vil demokratiet fremdeles komme til uttrykk gjennom lovfestede rettigheter for 

medvirkning og involvering av tjenestemannsorganisasjonene, studenter og de ansatte nedfelt i 

Tjenestemannsloven, Arbeidsmiljøloven, UH-loven og hovedavtalen. 

Det foreslås at risikoen for at tilsatt rektor ikke har tilstrekkelig legitimitet blant tilsatte kan 

imøtekommes ved at innstillingsutvalget for tilsatt rektor har en bredde og tyngde som sikrer at 

ansattes vurderinger kommer godt frem. Et slikt innstillingsutvalg for tilsetting av rektor kan også 

Styret

Rektor
Adm.
dir.

Dekan Dekan Dekan Dekan

Pro-
rektor U

Pro-
rektor F

Studie-
direktør

Direktør
SK

FoU-
direktør

Direktør 
RI

Institutt Institutt Institutt

Fakultets
direktør



   
 

 
21 

 

sikre demokrati og medvirkning og vil imøtegå høringsinstansenes vektlegging av en åpen og 

bredt forankret prosess, jf. S-sak 40/2014 Stillingsbeskrivelser for rektor og prorektorer og 

rekrutteringsprosess for disse. 

4.4 Arbeidsmiljømessige konsekvenser 

Høgskoledirektøren har vurdert de arbeidsmiljømessige konsekvensene ved de endringene som er 

foreslått. Siden endringene direkte først og fremst kun berører et mindre antall mennesker i 

ledergruppa er vurderingen at de arbeidsmiljømessige konsekvensene vil være begrenset. Det må 

gjøres en vurdering av rettskrav og evt. direkteinnplassering for noen av stillingene. 

5. Videre arbeid 
Nedenfor følger en oversikt over HiOAs planlagte oppfølging av de øvrige anbefalingspunktene i 

NIFUs rapport: 

5.1 Struktur  

5.1.1 Endringer på fakultetsnivå 

I NIFUs rapporter foreslås det ingen endringer på fakultetsnivå som følge av denne 

underveisevalueringen. Fase 1 rapporten konkluderte med at det var stor grad av ro og tilfredshet 

rundt nåværende fakultetsstruktur med inndeling i 4 fakulteter. Hva som skulle være gjenstand for 

dypere evaluering i fase 2 som ble besluttet av styre i styremøtet 6. mai. NIFUs evaluering som har 

vært ute på høring, har med referanse til mandatet for denne underveisevalueringen og styrets 

vedtak 6. mai, ikke vurdert intern organisering på fakultet som tema for dypere evaluering.  

HiOA har i dag en organisasjonsmessig «hybridform» med todelt ledelse på institusjonsnivå og med 

enhetlig ledelse på fakultetsnivå. Dekan som er enhetlig leder med ansvar for både den faglige og 

administrative styringslinja på fakultet.  

NIFU har ikke berørt hvilke konsekvenser overgang til enhetlig ledelse, og ved dette at prorektorene 

får enhetlig ansvar innenfor sine områder, bør ha for tilsvarende funksjoner på fakultetsnivået. I dag 

ledes den samlede fakultetsadministrasjonen av en fakultetsdirektør. Det bør imidlertid utredes 

nærmere hvorvidt det er mer formålstjenlig at studie- og forskningsadministrasjonen også her 

rapporterer til prolinjen (prodekanene). I denne utredningen bør det også vurderes om 

prodekanrollen fortsatt bør være en funksjon eller en stilling. Saken fremmes for styret senere.  

5.1.2 Styrer, råd og utvalg 

Både NIFU og høringsinstansene har diskutert utvalgenes rolle, mandat og sammensetning. NIFU har 

fremmet forslag om et strategisk høgskoleutvalg som har fått en noe blandet mottagelse blant 

høringsinstansene. Flere støtter idéen om å se utdanning, forskning og arbeidslivsrelevans i 

sammenheng, mens det stilles spørsmål ved mandat og størrelsen på utvalget. Flere har også i sine 

innspill påpekt behov for justeringer i mandatene for både fakultetsstyrene og utvalgene, men få 

konkrete endringsforslag har kommet opp. Det er derfor behov for å innhente flere innspill til 

utvalgenes mandat og sammensetning, og diskutere dette godt før saken behandles i styret 10. 

februar. 
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5.1.3 Stillingsbeskrivelser for dekanene 

Stillingsbeskrivelsene henger sammen med mandat for utvalgene. Dersom styret eksempelvis 

delegerer myndighet til å fatte beslutning i en sak/område til fakultetsstyrene, får dette 

konsekvenser for dekanenes ansvars- og myndighetsområde. Det foreslås derfor å utsette 

behandlingen av stillingsbeskrivelsene til styremøtet 10. februar. 

5.1.4 Organisering av fellesadministrasjonen ved valg av enhetlig ledelsesmodell. 

Dersom styret beslutter en enhetlig ledelsesmodell, er det behov for å utrede nærmere hvordan 

deler av fellesadministrasjonen best organiseres. Det samme gjelder NIFUs anbefaling om å etablere 

en strategisk stab for rektor. Det er naturlig at ny rektor selv deltar i disse vurderingene. Det 

planlegges derfor en utredning over nyttår, som avsluttes først etter at rektor er tilsatt. 

Det samme gjelder også for fakultetsadministrasjonen. NIFU omtaler samhandlingen mellom fag og 

administrasjon og organisatoriske modeller på fakultetsnivået i svært liten grad. Spørsmålet om både 

studie- og forskningsadministrasjonen bør rapportere i pro-linjen også på fakultet bør derfor utredes 

videre. Det samme gjelder selve prodekanfunksjonen. I dag er dette en funksjon, primært oppad til 

50% av en hel ressurs. Dersom prodekanene på samme måte som for prorektorene får et helhetlig 

ansvar, innebærer det at dette antagelig bør være en stilling og ikke en funksjon. Dette bør derfor ses 

videre på i sammenheng. 

5.1.5 Lederfora  

NIFU anbefaler ulike lederfora i sin rapport. Dette er imidlertid en myndighet som tilligger de ulike 

lederne å beslutte, og fastsettes når rektor, dekaner og instituttledere er tilsatt. Det er imidlertid 

viktig å ta med seg i de videre vurderingene NIFU sine anbefalinger i dette, for å sikre god 

samhandling og kommunikasjon i beslutningsprosessene.  

 

5.2 Organisasjonskultur og ledelse 

Utvikling av HiOAs organisasjonsdesign er alene ikke tilstrekkelig for å sikre realiseringen av målene i 

strategi 2020 og andre utdannings- og forskningspolitiske føringer, men må sees i sammenheng med 

organisasjonskultur og ledelse.  

Parallelt med og integrert i arbeidet med underveisevalueringen, har HiOA satset på ledelse og 
arbeidet med intern organisasjonskultur. Det er initiert et samarbeid mellom organisasjonskultur-
utviklingsarbeidet, lederutviklingsprogrammet og OU-programmet. Dette for å tilrettelegge for et 
godt samspill mellom kultur, struktur og ledelse ved HiOA. 

5.2.1 Kultur  

I Strategi 2020 formuleres følgende overordnede mål og strategier knyttet til menneskelige og 

økonomiske ressurser: 

«God kommunikasjon, medvirkning og oppslutning om felles mål og verdier vil styrke «vi-følelsen» og 

bidra til utvikling av en felles identitet og helhetlig organisasjonskultur. God ledelse og motiverte 

medarbeidere som tar ansvar er den viktigste forutsetningen for å lykkes.» 
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Behovet for å utvikle en felles identitet og enhetlig organisasjonskultur, kan antas å være spesielt 

gjeldende for HiOA. Dette har sin bakgrunn i vår relativt korte historie hvor over 20 ulike høgskoler 

ble slått sammen i én enhet (høgskolereformen i 1994), høgskolens geografiske spredning over flere 

campus og organisatoriske endringer ifm. med fusjonen mellom HiAk og HiO.  

I løpet av 2014 har HR-avdelingen i høgskolens fellesadministrasjon startet et langsiktig løp for å 

realisere målet i Strategi 2020 som det refereres til over. Overordnet tankegang for 

organisasjonskulturarbeidet ved HiOA er at det skal sees i sammenheng med sentrale 

samhandlingsprosesser ved institusjonen og ikke behandles løsrevet. Hvordan samarbeider og 

kommuniserer vi? Hvordan gjennomføres møter? Hvordan forebygger og håndterer vi konflikter?  

Opplæringen i og bevisstgjøringen omkring organisasjonskultur inngår i en struktur som sørger for at 

den kulturelle kompetanseutviklingen når både ledere og øvrige medarbeidere. Koblingen til HiOAs 

lederutviklingsprogram, HiOA-skolen og høgskolens HR-forum står derfor sentralt  

5.2.2 Ledelse 

Det er det siste året tatt flere grep for å utvikle høgskolens ledelse og styrke effektiv ledelse 

fremover. I mars ble det tilsatt en programansvarlig for lederutvikling som har ansvaret for utvikling 

av «Ledelse 2020» som høgskolens overordnede lederutviklingsprogram. Programmet tar 

utgangspunkt i behovskartlegging hos fakultetene, sentrene og fellesadministrasjonen og er koplet til 

Strategi 2020. En del aktiviteter er allerede igangsatt.  

I 2014 har vi fortsatt å jobbe med endringsledelse i praksis. Ledersamlingene har vært designet for å 

understøtte den pågående prosessen med Underveisevalueringen og med modell for 

tjenesteforvaltning innen administrativt område som ledd i å forenkle, modernisere og øke 

gjennomføringskraften.  

Planen for fellessatsinger våren 2015 er å fokusere på to hovedtemaer: konflikthåndtering og 

lederskifter. Endringsledelse vil fortsatt være i fokus med vekt på implementering. Ledelse 2020 vil 

imidlertid i stor grad bestå av målgruppedefinerte programmer. Som eksempel er Program for nye 

ledere under utvikling for å fange opp det potensielt store tilfanget av nye ledere fra 1.8.2015. 

Programmet skal bidra til at de nye lederne støttes og trygges i sine nye roller og raskere kan 

respondere på de krav og forventninger som stilles dem. Det gis også et tilbud som skal gi nåværende 

ledere en oppfrisking og oppdatering av basisferdigheter som det forventes at ledere ved HiOA 

innehar i 2015 og fremover. I tillegg til programmer og fellessatsinger, settes det opp kurs i regi av 

HiOA-skolen som er rettet inn mot opplæring innen mer spissede kompetanseområder og 

lederverktøy.  

Med fusjonen og underveisevalueringen som bakteppe, er det naturlig at lederutviklingen har 

vektlagt bygging, justering og konsolidering av organisasjonen. Utvikling av strategi og 

styringssystem, samt bygge en struktur og kultur som tilrettelegger for måloppnåelse. HiOA utdanner 

allerede til profesjoner som er viktige for Norges velferd. Med utgangspunkt i høgskolens strategi og 

utdanningspolitiske føringer på å øke Norges konkurransekraft, innovasjonsevne og evne til å løse 

store samfunnsutfordringer, er det naturlig etterhvert å dreie innholdet i lederutviklingsprogrammet 

mer direkte i retning ledernes bidrag og ansvar gjennom god innovasjonsledelse m.m. 
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6. Tilrådning 
Høgskoledirektøren anbefaler at styret slutter seg til forslag til enhetlig ledelse og organisasjonskart 

slik det er framlagt i saken, ref. kap. 3.4.1 og figur 4.1. 

 


