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Anmodning om omgjøring av tvangsflytting og bruk av settedekan

Vi 12 i fast vitenskapelig stilling som undertegner denne henvendelsen er informert om at dekan har
gitt beskjed om at vår kollega, professor Kristian Steinnes, skal flyttes mot sin vilje til et annet
institutt ved NTNU på grunn av personalkonflikt med sin nærmeste leder, instituttleder Tor Einar
Fagerland. Steinnes har blitt pålagt å velge mellom to institutt med kort frist. Vi ser med stor
bekymring på tvangsflyttingen og ber om at handlingen reverseres.
Omplasseringen skjer i en situasjon der det har vært langvarige spenninger i arbeidsmiljøet. Flere
kolleger kan sies å stå i et spenningsfylt forhold til sin leder. Misnøye med ledelsen ble tydelig
dokumentert gjennom ARK 2017 og toppet seg da verneombudet ved instituttet for mindre enn et
år siden fant det nødvendig å trekke seg fra vervet. Arbeidsmiljøproblemene ved IHS kan ikke
reduseres til personkonflikter og det er urimelig å legge ansvaret for en spenningsfylt relasjon
utelukkende på en av partene gjennom et så drastisk tiltak.
Varselet om å tvangsflytte Steinnes gir næring til bekymring om illegitim maktbruk. Steinnes har
vært leder av Forskerforbundet og kom i et spenningsfylt forhold til dekan og instituttleder. Etter
oppfordring fra kolleger har han i ulike fora, inkludert arbeidsmiljøgruppa som ble opprettet med
sikte på å forbedre arbeidsmiljøet, ytret saklig og konstruktiv kritikk. Tvangsflytting av han er egnet
til å skape enda mer uro, spekulasjoner og fryktkultur på IHS.
Konsekvensen av tvangsflytting vil være at bestrebelser for å bedre arbeidsmiljøet ved IHS settes
betydelig tilbake. Dette skjer i en situasjon hvor vanskelige spørsmål knyttet til ARK 2017 enda ikke
er tatt opp til behandling. Handlingen får negative konsekvenser og vil prege arbeidsmiljøet i lang
tid.
Tvangsflyttingen er begrunnet i det som omtales som en personalkonflikt mellom Steinnes og
instituttleder og derfor tatt på dekannivå. Siden dekan kommer fra samme fagmiljø, oppfatter vi
forholdet som så nært at vi ber om at saksforholdet i det videre behandles av en settedekan.
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