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På bakgrunn av diskusjoner i AFI og NOVA, og ved en åpen invitasjon til våre medarbeidere om å 

komme med innspill, overbringer vi følgende synspunkter: 

Den styringsstruktur som HiOAs styre etablerte for SVA-instituttene ved opprettelsen av SVA gir oss 

en tilfredsstillende autonomi til å utvikle AFI og NOVA (og dermed SVA) på måter som understøtter 

HiOAs langsiktige strategi. Det er strategiens mål og føringer, mer enn HiOAs ledelsesstruktur, som 

gir de viktigste rammebetingelsene for vår utvikling. Dette betyr at vi kan leve med både enhetlig og 

todelt ledelse. Det vil være ledelsens strategiske mål for HiOA som er det sentrale. 

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. Ekstern styreleder kan 

sameksistere både med valgt og tilsatt rektor. Styrelederrollen styrkes ved at rektor ikke er valgt av 

HiOAs ansatte, men av styret. En styrevalgt rektor gir derfor en bedre forutsetning for en sterk ledelse 

av HiOA.  

Fra SVAs ståsted i markedsorientert oppdragsforskning ser vi en utvikling hvor finansiører av 

forskning, både nasjonalt og (særlig) på europeisk nivå, etterlyser større, mer komplekse prosjekter 

med krav til store konsortsier, formidlingsopplegg, involvering av praksisaktører og med større vekt 

på forskningens bidrag til den løpende samfunnsutviklingen og innovasjon. Den konkrete implikasjon 

av dette er at tradisjonell inndeling av medarbeidere i ‘faglige’ og ‘administrative’ kategorier framstår 

som lite hensiktsmessig. 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.  

Ledelsen ved SVA er derfor av den oppfatning at en rektor tilsatt av et styre med ekstern leder gir den 

beste forutsetning for HiOAs videre utvikling 


