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HØRINGSSVAR SPS– UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG 
ADMINISTRATIV ORGANISERING  

Kort innledning: 

SPS sitt høringssvar har vært drøftet i felles møte for alle ansatte mandag 3 november og deretter sirkulert i 
fagstaben og SPS’ ledergruppe. 

SPS sin rolle i organisasjonen innebærer at vi i første rekke er direkte involvert i beslutningsorganer og utvalg 
på institusjonsnivå. Høringssvaret avgrenser seg derfor til en vurdering av forslagene på institusjonsnivå, og 
vurderingskriteriene og organisasjonsanalysen som disse forslagene hviler på. Høringssvaret er bygd opp slik 
at vi først gir en vurdering av styrker og svakheter ved underveisevalueringen, før vi går videre inn på de 
høringsspørsmålene vi har besvart.  

SPS vil vektlegge et grunnprinsipp i uttalelsen, som handler om hva HiOA-ledelsen på alle nivåer bør 
prioritere i årene fram mot 2020: HiOA bør prioritere å styrke kjernevirksomheten – altså undervisnings- og 
forskningsvirksomheten ved høgskolen. Etter to fusjoner har det nå i en lengre periode vært stor 
oppmerksomhet om integrasjonen av HiO/HiAk og senere SVA, og bygging og integrasjon av den nye 
organisasjonen. Hovedprioriteringen for virksomheten framover bør være å kanalisere intellektuell energi til 
utvikling og forbedring av profesjonsutdanning og forskning, for å imøtekomme og gi retning til arbeidslivets 
behov. Dette bør være hovedkriteriet for omfanget og innholdet i organisasjonsendringer. 

  

Vurdering av evalueringens datagrunnlag og – konklusjoner, herunder forholdet mellom den første 
rapporten (NIFU-rapport 14/2014) og den andre rapporten, fra fase 2.: HiOA organisasjonsdesign for 
framtiden (NIFU-rapport 29/2014). 

Enhver organisasjonsanalyse og -vurdering av den typen NIFU har utført handler om hvordan en organiserer 
virksomheten slik at ledelsen gjør best mulig vurderinger, tar gode beslutninger og får disse gjennomført. Hva 
som er gode beslutningskriterier og hvilken type kunnskapsgrunnlag en skal basere beslutningene på er som 
oftest omstridt, både i konkrete beslutningsprosesser og når en skal vurdere organiseringen av 
beslutningsprosesser. 

Hva er så kunnskapsgrunnlaget til NIFU? Den første rapporten bygger på dokumentanalyse, intervjuer og 
spørreundersøkelser. Både den og den andre rapporten gir også sammenfatninger av studier av andre 
høyere utdanningsinstitusjoner som HiOA kan sammenlignes med. Samlet gir evalueringen et bredt og 
nyansert bilde av organisasjonens måloppnåelse på de indikatorer HiOA selv vektlegger, og et nyansert bilde 
av ulike oppfatninger om organisasjonsdesignet i organisasjonen.  

Det er imidlertid tale om ulike oppfatninger om hvordan man skal tilrettelegge for gode beslutninger og effektiv 
gjennomføring av dem, og det er vanskelig å lese ut av rapporten hvem som har hvilke oppfatninger og på 
hvilket grunnlag. Dette er slående når det gjelder forholdet mellom fag og administrasjon (se for eksempel 
rapport 14/2014, ss. 57, 59). Det er vanskelig å lese ut av rapportene hva problemet med «stor avstand 
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mellom den faglige styringslinjen ledet av rektor og den administrative styringslinjen ledet av 
høgskoledirektøren» (NIFU-rapport 29/2014 s 7) konkret består i og hvilke rent faktiske styringsproblemer 
dette gir opphav til. Dette gir også grunnlag for å stille spørsmål ved NIFUs anbefaling i rapport nr. 2 om at en 
bør styrke den «faglig-administrative samhandlingen», (NiFU-rapport 29/2014 s. 18), og gi direktørene i FA 
sterkere representasjon i ledende organer.  

På dette punktet legger SPS følgende til grunn for vår høringsuttalelse: Den administrative styringslogikken 
har en for dominerende rolle ved HiOA. Dette gir seg uttrykk i rene administrasjonskostnader: I 
gjennomgangen av den relativt høye andelen administrativt ansatte ved HiOA skriver NIFU at «En opplagt 
forklaring på HiOAs høye andel administrativt tilsatte er at de har vært gjennom en større fusjon som har vært 
arbeidskrevende og som har lagt betydelig press på administrative ressurser.» (Rapport 14: s 56.) Dette er 
neppe riktig. Selv om det var en økning i administrativt ansatte i 2012, viser KDs tilstandsrapporter fra høyere 
utdanning at HiO og HiAk i en tiårsperiode samlet har hatt den høyeste andel administrativt ansatte i sektoren, 
etter Samisk høyskole (KD, 2014, Vedlegg til tilstandsrapport for høyere utdanning 2014, tabell v 8.5. s. 140). 
I 2012 og 2013 var forholdstallet 1,7 UFF-ansatte per administrativ ansatt, mot landsgjennomsnittet på 2,2. 
Dette er dessverre en ytterligere forverring fra snittet på 1,8 årene forut. Det er ikke urimelig å anta at vi står 
overfor en fusjon av to organisasjoner som begge tradisjonelt har et stort administrativt apparat bl.a. knyttet til 
studieadministrasjon og forvaltningsoppgaver. Samtidig som vi har en administrasjon som tradisjonelt har 
vært forvaltningsorientert, har vi de siste årene sett en vesentlig styrking av administrasjonens strategiske 
rolle på viktige områder som HR, beredskap og mediekommunikasjon. Utfordringen er da økning i antallet i 
administrative stillinger på noen områder, uten at man får til tilsvarende reduksjon på andre. Selv om det 
hefter usikkerhet ved sammenligning av tall på tvers av institusjoner, indikerer dataene at en bør sette i gang 
et systematisk arbeid for å frigjøre stillinger fra administrasjon og over mot kjernevirksomheten undervisning 
og forskning.  

Målstyringssystemet slik det er utformet i sektoren og ved HiOA er preget av indikatorer som primært måler 
produksjon og produksjonsfaktorer (studiepoeng, publiseringspoeng, etc). Dette er viktige og legitime 
indikatorer, men vi trenger også – for øvrig helt i tråd med KDs øvrige føringer – oppmerksomhet om innholdet 
i virksomheten og de særegne ved profesjonsutdanningene. Ensidig oppmerksomhet om produksjonstall med 
tilhørende insentivsystemer kan lett føre til utilsiktede virkninger, dersom vi ikke avstemmer det mot relevans- 
og kvalitetskriterier som omfatter innholdet i det vi driver med. Problemet er vrient, og kjent fra 
profesjonsforskningen.  På den ene siden trenger en resultatindikatorer som profesjonelle oppfatter som 
relevante mål på faglig kvalitet, på den andre siden vil utvikling av flere og mer relevante indikatorer som gir et 
mer fullstendig bilde av måloppnåelsen lett føre til at stadig mer tid bindes opp til resultatmåling og 
rapportering (de Bruijn, 2007, Øverby, 2013). Poenget i denne sammenhengen er at produksjonsmål og –
rapportering lett knyttes til en fremmedgjørende administrasjonslogikk dersom en ikke har robuste fagenheter 
og sterk faglig ledelse på ulike nivåer som avstemmer produksjonsmål med sterk felles oppmerksomhet mot 
innholdet i virksomheten. Hvor reelle slike problemer er ved HiOA, mangler vi systematisk kunnskap om, men 
det er en problemstilling som preger diskusjonen om organisasjonsdesign. 

Det siste momentet har tre konsekvenser for vurderingen av eksisterende organisasjonsdesign i forhold til 
måloppnåelse. For det første bør en i vurderingen av måloppnåelse anerkjenne spenningen mellom behovet 
for de etablerte indikatorer på den ene siden, og på den andre siden sterke autonome fagmiljøer som avveier 
disse mot profesjons- og forskningsmessige kvalitets- og relevanskriterier knyttet til sin spesifikke virksomhet.  
For det andre bør HiOA ha et langsiktig og målrettet perspektiv på områder evalueringen med rette fokuserer 
på: hvordan man skal øke måloppnåelsen på FoU-resultatindikatorer der HiOA av historiske grunner (trekk 
ved fagmiljøene) er svake. Men her bør en også være opptatt av relevansen av FoU for utdanningene. 
Poenget er at forbedringer på dette punktet vil ta tid, og her har institusjonen gjort en rekke viktige tiltak 
(etablering av forskningsgrupper, systematisk bruk av FoU-tid, satsingen på ph.d -program og 
stipendiatstillinger), som vi tror vil få effekter på sikt. Det sentrale framover er trolig rekrutteringsarbeidet. For 
det tredje, og her er NIFU-rapporten treffende og god, bør institusjonen klarere koble forskningen og 
profesjonsutdanningspreget vårt. 

 

 

 



Høringssvar fra SPS, side 3 

 
 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus  

Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige 

føringene for en eventuell organisasjonsendring: 

NIFU legger til grunn fire prinsipper for å vurdere endringer i organisasjonsdesign: (1) arbeidslivsorientering, 
(2) forenkling, (3) økt faglig-administrativ samhandling, (4) bedre koordinering og kommunikasjon. 

Det første prinsippet er fornuftig, men bør presiseres og omformuleres i samsvar med HiOAs strategi. De tre 
siste er overlappende, alle innover-rettet og til dels tilslørende. Vi foreslår derfor disse tre sammenfattet under 
ett prinsipp: Effektivitet. Og vi introduserer to andre prinsipper; styrking av fagbaserte beslutningsgrunnlag og 
ledelse og institusjonell pluralisme.  

 

1. Styrket profesjonsutdanning og forskning – kjernevirksomheten til institusjonen- bør være overordnet 
kriterium for organisering av virksomheten. 

Hovedprinsippet for evt endringer i organisasjonsdesign må være å styrke den faglige kjernevirksomheten ved 
HiOA: profesjonsutdanning og forskning. Det virker ubegrunnet at NIFU velger arbeidslivorientering som 
kriterium, all den tid det er velkjent i organisasjonen at dette er formulert i opposisjon til det begrepsvalg 
HiOAs styre har formulert i Strategi 2020. Den sentrale målsetningen og dermed kriteriet for organiseringen er 
at HiOA skal være ledende på profesjonsutdanning og profesjonsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid. 
Profesjonsbegrepet viser til en tett kobling mellom arbeidsliv, forskning og utdanning, og mellom teori og 
praksis. Det innbefatter det NIFU omtaler som arbeidslivsorientering, men får klarere fram at utdanningene 
representerer selvstendige kunnskapsfelt som viser utover kortsiktige endringer i arbeidslivets behov og 
politiske signaler. Profesjonsbegrepet har et klart innhold, og er godt innarbeidet både i institusjonen og 
myndighetenes strategiske vokabular. Vi deler imidlertid NIFUs vurdering om at koblingen forskning og 
utdanning bør ytterligere styrkes institusjonelt, at det bør tas ytterligere grep for å styrke kontakten med 
arbeidslivet og at dette bør være et sentralt kriterium for vurdering av organisasjonsdesign. 

 
 

2. Styrke kollegialt fagbasert beslutningsgrunnlag og ledelse. 

a. Gode beslutninger og prioriteringer må baseres på adekvat kunnskapsgrunnlag. Det følger av punkt 1 
at det viktigste i organisasjonen er utvikling av undervisning og forskning, og at dette bare kan ha sitt 
utspring og forankring i fagmiljøene, med kontinuerlig oppmerksomhet mot kvalitets- og relevanskrav. 
Det er kunnskapen i fagmiljøene og initiativ som skapes der som er motoren i organisasjonen – og det 
er derfra man henter det sentrale kunnskapsgrunnlaget for beslutningsprosesser. Så må denne 
brynes mot og imøtekomme krav og kritikk fra forskningskunnskap, arbeidsliv og studenter – men 
utviklingspotensialet i organisasjonen ligger i fagmiljøene. 

b. Det trengs en klar forståelse av rolledelingen mellom fag og administrasjon i utviklingen av utdanning 
og forskning. Det overordnede prinsippet i organisasjonen er at administrasjonens hovedrolle er å ha 
en helt avgjørende støttefunksjon. I dette ligger ingen nedvurdering av administrative funksjoner, tvert 
om: Dette handler primært om å utnytte kompetansen til hhv uf- og støttefunksjoner på best mulig 
måte. NIFUs rapport peker i feil retning når den i noen tilfeller skisserer løsninger som svekker 
dekanenes nøkkelrolle i organisasjonen i forhold til fagdirektører på institusjonsnivå. Videre 
underkommuniserer rapporten at styringssystemene (rapportering og planer, styringsdialog) i større 
grad må gjenspeile kunnskapsfundamentet i den faglige kjernevirksomheten (jf. første prinsipp). 

 

3. Effektivitet. 

Effektivitetskriteriet omfatter de fleste interessante og relevante sider ved NIFUs tre prinsipper forenkling, 
faglig-administrativ samhandling og bedre koordinering og kommunikasjon. Men kriteriet retter 
oppmerksomheten mot resultater, ikke fordi prosesser er uinteressante, men fordi de måles mot effektene.   

Til effektivitetsprinsippet hører her særlig to sider ved effektivitet: styringseffektivitet og kostnadseffektivitet. 
Styringseffektivitet handler om å ta i bruk virkemidler og tiltak som sikrer best mulig måloppnåelse. 
Eksempelvis å gjøre de forbedringer i undervisningstilbud som best øker kvalitet og gjennomstrømning, eller 
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de tiltak i tilsettingsprosesser som sikrer de best mulig kvalifiserte i stillingene. Kostnadseffektivitet omhandler 
forholdet mellom kostnad og effekt, sentralt her er også administrasjonskostnader (dobbel saksbehandling, 
overlappende fora, vetopunkter i organisasjonen), og transaksjonskostnader (som for eksempel om ledelsen 
bruker tiden på omorganiseringer eller å styrke kjernevirksomheten).  

  

 

4. Institusjonell pluralisme.  

HiOA er sammensatt av mange fag og kunnskapssamfunn, med ulik historie, ulike tradisjoner og ulike 
utfordringer. Utfordringene med rekruttering til og kvalitet i yrkesfaglærerutdanningene er annerledes enn på 
fysioterapi, SVA har andre utfordringer og mål med å styrke kvaliteten i forskning enn TKD.  Dermed er det 
sjelden «one size fits all», dvs at det ofte må gjøres unntak fra felles overordnede styringssignaler og –
mekanismer. Dette er en krevende, men viktig øvelse i en organisasjon av vår type, og det er avgjørende at 
organisasjonsstrukturen sørger for at slike hensyn og vurderinger kommer fram i beslutnings- og 
iverksettingsprosesser. 

 

 

 

Spørsmål 3: Om foreslåtte styringslinjer og beslutningsstruktur herunder alternativene til delt eller 
enhetlig ledelse, samt rollefordelingen mellom nivåene i organisasjonen, bidrar til å sikre handlekraft 
på riktig nivå i organisasjonen: 

1. Enhetlig eller delt ledelse, valgt eller tilsatt rektor. 

Spørsmålet handler om to ulike forhold, som er sammenvevd, men som det er nyttig å holde adskilt: Det ene 
er spørsmålet om valg eller tilsetting av rektor. Det andre er spørsmålet om enhetlig eller delt ledelse ved 
HiOA. Det foreligger, etter det vi kjenner til, ikke empirisk forskning som klart dokumenterer klare effekter av 
ulike modeller, så hvordan man vurderer spørsmålene avhenger av hvilke grunnverdier man legger til grunn, 
og av pragmatiske, situasjonsbestemte vurderinger. SPS legger følgende vurderinger til grunn: 

 

 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.  

 Høyskolesektoren skiller seg fra universitetene ved at man historisk har hatt tilsatte rektorer ved 
høyskolene. Begrepene «enhetlig» og «delt» ledelse dukker opp i 1994, da det ble stilt spørsmål om 
innføring av delt ledelse med valg av rektor var det riktige for profesjonsutdanningen. Her ligger det en 
ide, som også gjentas av NIFU, om at delt ledelse er ordningen med valg av rektor. 

 Begrepet «enhetlig ledelse» brukes også i Ot.prp 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og 
høyskoler, der forslaget som ble behandlet i Stortinget var å innføre enhetlig ledelse. Forslaget var 
bl.a. begrunnet med et mål om å «… fjerne den uklarhet som enkelte steder råder mellom rektors og 
direktørs ansvars- og myndighetsområde». I forslaget var det styret som skulle avgjøre valg eller 
tilsetting. I lovforslaget ble dermed begrepet enhetlig ledelse brukt uavhengig av spørsmålet om valg 
eller tilsetting. Men regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget. Etter gjeldende lov ble disse 
spørsmålene koblet sammen. 

 
Vi er enige om at det i en organisasjon ikke bør være uklarhet om ansvar og myndighet mellom rektor og 
direktør. Modellen for ledelse ved HiOA bør slik sett være enhetlig ledelse. Men det standpunktet betyr 
ikke at man nødvendigvis må tilsette rektor, slik vi ser det. Snarere er dette et spørsmål om rolleforståelse 
mellom faglig og administrativ ledelse ved HiOA – og hvordan denne kommuniseres og oppfattes i ulike 
deler av organisasjonen. Selv om både rektor og direktørs oppgaver er beskrevet i Universitets- og 
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høyskoleloven, framstår begrepet «delt ledelse» som lite egnet til å beskrive realiteten. Begrepet antyder 
at det er snakk om to likestilte ledere, mens det i realiteten er snakk om øverste leder og administrativt 
øverste leder. 

 
Gitt disse forutsetningene bør fordelene og ulempene med hhv delt eller enhetlig ledelse vurderes separat før 
en avveier og konkluderer:  
 
Enhetlig og delt ledelse: 

Vi konstaterer at NIFU mener å ha belegg for at organisasjonen er preget av uklare og delte styringslinjer, og 
knytter spørsmålet om enhetlig eller delt ledelse til det. Problemet er ukjent ved og for SPS, vårt inntrykk har 
vært at det er klart at det går en direkte faglig-administrativ styringslinje gjennom dekaner og senterledere, og 
at det ikke eksisterer noen linje ved siden av denne. Senterleder er videre ukjent med at dekaner og 
senterledere har oppfattet rolledelingen mellom rektor og direktør som uklar eller problematisk. Etter det vi 
kjenner til er og har dette også vært situasjonen ved mange av universitetene som har hatt delt ledelse. Det er 
altså rom for å etablere en felles forståelse av rolledelingen der det er åpenbart at rektor er høyskolens 
øverste leder og at direktørs ansvar angår den samlede administrative virksomhet ved institusjonen.  Gitt at 
NIFUs evaluering gir et riktig bilde av situasjonen ellers i organisasjonen, er det åpenbart at enhetlig ledelse 
vil rydde opp i eventuelle uklarheter, men det er ikke gitt at dette ikke kan gjøres innenfor dagens 
ledelsesmodell.   

 
Valgt eller tilsatt rektor.  

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. Det viktigste argumentet for tilsatt rektor er, slik vi 
ser det, at det åpner for flere kvalifiserte kandidater. To forbehold bør imidlertid tas her. For det første må det 
være helt sentralt i en organisasjon av vår type at en kontinuerlig utvikler ledere som kan aksle mer 
omfattende oppgaver og etter hvert også fylle rektorrollen. For det andre antar vi at et rikt tilsig av søkere ikke 
er mulig med en åpen og transparent prosess, slik mange helst ville se. Ved tilsettingsprosesser i høyere 
stillinger i staten er det en økende tendens til at kvalifiserte søkere ikke ønsker å inngå i en åpen konkurranse 
med en transparent prosess. Ved tilsetting vil det dermed måtte foretas et valg mellom en åpen prosess som 
reduserer den potensielle søkermasse og en relativt lukket prosess som gir et høyere antall kvalifiserte 
søkere. Især ved en lukket prosess vil stillingsutlysningen være avgjørende. Det sentrale må da være at en 
søker etter kandidater med solid kunnskap om, forståelse av og erfaring med ledelse innenfor forskning og 
undervisning. Spissformulert er det sentrale at HiOA tilsetter en rektor som også i gavnet er øverste leder for 
den faglige virksomheten, ikke en direktør som i navnet er rektor. 

Samlet vurdert ser vi ikke tungtveiende grunner til å endre dagens ordning med valgt rektor og det som er 
omtalt som «delt ledelse» nå. 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. Selve 
tilsettingsprosessen vil da bli avgjørende. Dette tilsier et bredt sammensatt tilsettingsutvalg med sterk 
representasjon av fagansatte. 

 

 
2. Rektors ledermøte, felles ledermøte. 

NIFU legger til grunn som prinsipp at «HiOA bør sikre samhandling mellom de faglige og administrative 
styringslinjene ved å skape produktive arenaer for samhandling» og foreslår som hovedprinsipper for 
forslagene at man skal sikre «Bedre balanse og samhandling mellom faglig og administrativ styringslinje 
sentralt ved å etablere felles faglig administrativt- ledermøte på institusjonsnivå. (NIFU- rapport 29/14: s 18).  
Reelt innebærer dette forslag som, sammenlignet med dagens situasjon, enten 1) inkluderer direktører i FA i 
felles formelle lederfora, eller b) gir disse en helt sentral rolle.  

Prinsipielt er vi usikre på i hvilken grad dette er organisasjonsdesignspørsmål som bør vedtas av styret og i 
hvilken grad det bør være opp til rektor å sette ned den gruppen som vedkommende ønsker å rådføre seg 
med/koordinere på for eksempel ukentlig basis – slik tilfellet har vært nå. Derimot oppfatter vi det som 
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avgjørende at dekaner og direktør inngår i den sentrale ledelsen. Om senterledere og øvrige direktører bør 
være med er en konkret vurdering det bør være opp til rektor å ta. Det følger imidlertid av de prinsipper vi har 
lagt til grunn i denne høringen at en ledelse som i stor grad er dominert av fagdirektører, ikke er ønskelig. 
Dette gjelder uavhengig av om det er delt eller enhetlig ledelse, valgt eller tilsatt rektor. 

 

3. Strategisk høyskoleutvalg/utvalgsstruktur. 

Forslaget om strategisk høyskoleutvalg er trolig feil svar på riktig spørsmål: Hvordan sikre mer fagbasert 
strategiutvikling som i større grad ser på utdanning og forskning i sammenheng?  Et strategisk høyskoleutvalg 
vil imidlertid være for stort til å kunne fungere som en god rådgivende instans overfor høyskoleledelsen og 
rektor. Det er også styret og rektor som har den overordnede strategiske rolle for FoU- og undervisning. 

SPS sin vurdering er man i hovedsak bør justere den utvalgsstrukturen man har i dag. Internasjonalt utvalg 
kan legges ned, og internasjonalisering av forskning legges til FoU-utvalget. FoU-utvalget har inntatt en stadig 
mer strategisk rolle og har gjort mange viktige strategiske beslutninger og råd til ledelsen (etablering 
forskningsgrupper med tilhørende strategimidler, stipendiatsatsning etc). Behovet for at dette utvalget og 
institusjonen bedre kan se forskning og utdanning i sammenheng, kan løses ved faste fellesmøter med 
prodekaner for utdanning eller tilsvarende funksjoner hvert semester.  

Doktorgradsutvalg: SPS mener det fortsatt er behov for et sentralt utvalg som ivaretar oppgaver som er av en 
slik karakter at de lokale DGU ikke kan eller bør håndtere dem. Det er imidlertid viktig at en ikke løfter opp 
oppgaver som de lokale DGU håndterer best. Det sentrale doktorgradsutvalget bør primært ha en 
koordinerende og strategisk rolle. Oppgavene kan være; å se forskeropplæringen og ph.d.-programmene i lys 
av HiOAs mer overordne prioriteringer og satsinger; å overvåke og evaluere utviklingen av programmene med 
vekt på læring, innovasjon og ivaretakelse av de formelle kravene i kvalitetssikringssystemet; å bidra i 
utviklingen av felleselementer i opplæringsdelen i ph.d.-programmene; utarbeide og forvalte overordnet 
regelverk, felles retningslinjer og rutiner; førsteinstans for rapportering og rådgivning overfor styret. 

 

En løsning kan være at DGU inngår som del av/underutvalg under FOU-utvalget, med halvårlige fellesmøter 
som behandler bl.a. mulige samordningsmuligheter på tvers av programmene. Dette vil ikke bare bidra til å 
understreke at ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning, men også kunne sikre at forskeropplæringen sees i 
sammenheng med HiOAs øvrige forskningsstrategiske satsninger og organer (som forskningsgrupper.)  Dette 
vil innebære at DGU kan slankes og ha representasjon fra lederne av doktorgradsprogrammer og en sterkere 
eksterne representasjon (minst to eksterne) i tillegg til stipendiatrepresentant, mens relevante dekaner og 
senterleder diskuterer relevante doktorgradssaker i møtet med FoU-utvalget.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Oddgeir Osland        
Senterleder, SPS  

 

  



Høringssvar fra SPS, side 7 

 
 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus  

Litteraturliste 

De Bruikn, H. (2007). Managing Performance in the Public Sector, New York: Routledge 

Kunnskapsdepartementet (2005). Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven) 

Kunnskapsdepartementet (2014). Tilstandsrapport høyere utdanning 2014. Vedlegg 

Lekve, K. et al (2014). «HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og 

ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus», rapport 14/2014, Oslo: NIFU 

Lekve K., Elken, M. Røsdal, T. og Gleinsvik, A (2014). «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden. Ekstern 

underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus 

– fase 2», rapport 29/2014, Oslo: NIFU 

Meld. St. 13 (2011-2012). Utdanning for velferd. Samspill i praksis 

Ot.prp. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler 

Øverby, E. (2013). «Velferdsprofesjonene i aktiveringsstaten: en studie av ambivalente relasjoner», i. 

Molander, A. og Smeby, J. C. (2013): Profesjonsstudier II, Oslo: Universitetsforlaget ss. 107-121 

    


