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Utdrag fra møteboka Fakultet for miljøvitenskap og teknologi sak 2/16 – Høringssvar
MILJØTEK – Omorganisering av NMBU fase 1
Vedtak:
Fakultetsstyret vil først forholde seg til mandatet gitt i høringsnotatet:
Til punkt 3 faglig organisering:
Fakultetsstyret klarte ikke å enes om ett av de foreslåtte alternativene og det ble gjennomført en
avstemning. Det var to stemmer for modell 1, fem stemmer for modell 2 og to stemmer for modell 3.
Det var også klare motforestillinger mot modell 3 fra flere av styremedlemmene, betydelig mer enn
mot de andre modellene.
Til punkt 4 administrativ organisering:
Styret er enstemmig i at a-alternativene er de beste, og at det er veldig viktig med valgt rektor. Styret
har ingen sterke meninger om det skal være 5 eller 6 avdelinger. Styret påpeker at følgende forhold må
avklares i prosessen:
1. Prorektor(er)s rolle
2. Organisatorisk plassering av SHF og SKP
3. Organisasjonsmessig tilknytning for nemndene
Vurdering av faglige modeller:
Fakultetsstyret støtter i utgangspunktet forslaget om færre faglige enheter, men mener at ingen av de
framlagte modellene er gode. En organisering i seks eller færre enheter vil heller svekke, snarere enn å
styrke, NMBUs strategiske posisjon.
Antall styrer kan raskt reduseres ved at dagens fakultetsledd fjernes.
Fakultetsstyret gjør oppmerksom på at alle de framlagte modellene har betydelige svakheter:
1. Ingen av modellene fører til integrering med veterinærmiljøet på Adamstuen og både prosessen og
modellene skaper et skarpt skille mellom tidligere «NVH» og «UMB». Modellen lar
veterinærmiljøet stå uendret inntil videre, mens omstillingen kun omfatter UMB miljøet.
2. Prosessen oppfattes som en «top-down» prosess som har ført til at de forelagte modellene mangler
tilstrekkelig strategisk og faglig begrunnelse.
3. Det er kritisk viktig at det skapes en nærhet mellom organisasjonsleddene og at ledere og styrer
har en sterk faglig kompetanse.
4. Det er generelt lite forståelse og forankring i tidligere «UMB» for de prosessene som er satt i
gang, siden det er en utbredt oppfatning på Campus Ås at tidligere «UMB», med noen unntak,
fungerer ganske bra.
Fakultetsstyret foreslår derfor en ny modell som er en kombinasjon av modell 1 og 2, med en ekstra
enhet (navnene på enhetene er tentative):
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Styret er klar over at en sammenslåing av Noragric og HH kan være krevende å gjennomføre, men
mener at synergieffekter er like aktuelle her som ved andre foreslåtte sammenslåinger.
Modellen som foreslås av Fakultetsstyret på MILJØTEK har følgende fortrinn som styret mener veier
tungt:
1. Det legges til rette for en fremtidig integrasjon av mat og mikrobiologimiljøer ved
Veterinærhøgskolen og IKBM
2. Tydelig enhet for NLHs merkevare: Jordbruksnæringene (IHA, jord fra IMV og IPV)
3. Tydelig enhet for merkevaren «Miljø» (IMV uten jord + INA) med samarbeid mot IMT.
Alt i alt mener styret at den foreslåtte modellen med 7 enheter best ivaretar de kriterier som vektlegges
ved omorganiseringen, og samtidig er denne modellen strategisk og fremtidsrettet.
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Notat, 6.4.2016
v/seksjonsleder Edvin Østergaard

Høringsuttalelse: Lærerutdanningens plassering i ny NMBU-struktur
I det følgende fremmes vårt syn på «Høringssak; Omorganisering av NMBU fase 1», sendt ut 18.3.2016,
samt «Utkast til vedtak i Miljøtek fakultetsstyremøte 4.4.2016». Vi legger i denne omgang vekt på
spørsmålet om faglig organisering.
I ny NMBU-struktur forutsetter vi at lærerutdanningen forblir en enhet med tre likeverdige deler;
lektorprogram i realfag, PPU-Allmennfag (trinn 8-13) i realfag og PPU-Yrkesfag i naturbruk.
I vurdering av ny faglig organisering for lærerutdanningen ved NMBU er de følgende tre momenter
avgjørende:
1. Navnet på enheten som lærerutdanningen skal ligge under må synliggjøre at NMBU også er en
lærerutdanningsinstitusjon. «Utdanningsvitenskap» må inn i enhetsnavnet.
2. Lærerutdanningen skal være en enhet hvor dagens faglige bredde blir ivaretatt, en bredde som
spenner fra realfag (bl.a. matematikk, fysikk, kjemi og biologi) til naturbruk. NMBU er forpliktet
til å ivareta denne bredden (jmf grunnlaget for oppretting av PPU i 1998 gjennom kongelig
resolusjon).
3. Lærerutdanningen må sikres betingelser for å kunne drive PPU- og LUR-undervisning,
mastergradsundervisning, PhD-utdanning og forskning som gjenspeiler enhetens faglige bredde,
inklusive naturbruk.
Konklusjon: Som allerede signalisert ønsker SLL primært å fortsette som del av IMT, forutsatt at SLLs
faglige bredde blir ivaretatt. Dersom det ikke blir lagt til rette for lærerutdanningen ut fra de ovenfor
nevnte hensynene, vil SLL vurdere andre organisatoriske tilknytninger.
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SVAR fra IMV til Høringsnotatet om omorganisering av NMBU
Ekstraordinært styrevedtak 14. april 2016. IMV styresak 2016/25.
Saksbehandler: Jan Vermaat (instituttleder)
IMV har følgende hovedbudskap til høringsnotatet om omorganisering av NMBU:
5

Faglig organisering:
Ingen av de tre modellene er tilfredsstillende for IMV med hensyn til vår mulighet til å bidra til NMBUs
(og våre) strategiske mål.

10

Vår anbefaling til NMBU-styret er at prosessen med faglig omorganisering stoppes, omorganiseringen
kan gjenopptas når NMBU-styret har et faglig bedre beslutningsgrunnlag og når flytteprosess av
veterinære til Ås er ferdig.

Administrative organisering:
Viktigst for IMV er en løsning med valgt rektor

15

En mer fyllestgjørende høringsuttalelse følger nedenfor. IMV har brukt følgende kriterier som vi mener
må være godt ivaretatt i en faglig omorganisering:
Faglig utvikling – Forskning og undervisning
Modellen må ivareta og gi utviklingsmuligheter til det vi oppfatter som vårt samfunnsoppdrag
med hensyn på utdanning og forskning når det gjelder miljø (klima, forurensing, avfallshåndtering)
og primærproduksjon (kvalitet, kvantitet og bærekraft), enten dette gjelder jordbruk, skogbruk,
utmarksnæringer eller naturlige systemer.
Vi mener at NMBU må legge til rette for og utvikle et bedre og tydeligere studietilbud knyttet til
de arealbaserte primærnæringene (jordbruk, skogbruk, utmark) som bedre støtter opp om «det
grønne skiftet», klimasmart jord- og skogbruk, bærekraftig arealbruk og konsekvenser for miljøet.
Laboratorie- og feltforsøksvirksomhet
Vi har over mange år (IJVF, IPM) fokusert på å samle og samkjøre laboratoriene våre (robuste
fremragende labs begge i miljøkjemi med SFF CERAD og i jord & vann). Dette gode samarbeidet
må ivaretas og få anledning til å videreutvikle seg. Samtidig er det behov for å ivareta og
videreutvikle vår feltbaserte forsøksvirksomhet på Kjerringjordet.

20

25

IMV har tatt NMBU styrets vedtak og Colbjørnsen utvalgets rapport på alvor. Både IMV sin instituttleder
og faggruppeledere har vært i kontakt med aktuelle miljø (andre institutter) som kunne bidratt til en
faglig omorganisering i tråd med intensjonen, men har møtt lite entusiasme. Dette avspeiles også i de
modellene som skisseres: det er kun IMV og IPV som er gjenstand for splitting, vi antar at dette mest
skyldes at disse to miljøene tidligere har vist omstillingsvilje (sammenslåing til IPM i 2003, skille av IPM
til IPV og IMV i 2014).
Høringsnotatet er opptatt av at den faglige organiseringen skal støtte opp NMBUs strategi både hva
gjelder forskning og undervisning. Vi synes det er svært vanskelig å skille modellene på grunnlag av
disse strategiene – faglig dekker de jo det samme. Det er først når det kommer til framtidige
prioriteringer vedrørende nyansettelser, tyngre vitenskapelig utstyr, kostnader knyttet til infrastruktur

Innspill IMV til omorganiseringshøring, p 1
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og utvikling og eventuelt nysatsninger innen undervisning og studieprogram at betydningen av
organisering kommer tydelig fram. Høringsnotatet og modellene som skisseres er altfor opptatt av å
opprettholde/dekke eksisterende forskning og studieprogram, og etterspør altfor lite potensialet for nyog videreutvikling.
FAGLIG VURDERING av de tre ulike modellene
Modell 1 ligner Modell 3 og dagens fakultetsstruktur, hvor de tre fakultetene har blitt til 6 enheter. Ellers er det
kun to små omrokeringer: hydrologi og grøntmiljø skal bytte institutt.
Styrker

Svakheter

Faglig utvikling – Forskning og undervisning
 Samkjøring med INA kan bety mer synergi mellom
bachelor- og masterprogrammer på begge
institutter, bl.a. innen ferskvannsøkologi.
 Synergi innen skogbruksforskning kan økes.

 Flytting av ‘Hydrologi’ fra IMV til IMT er ikke basert
på en grundig faglig vurdering, hverken den ene
hydrologen eller hele faggruppen ‘Limnologi og
hydrologi’ ønsker at stillingen flyttes.
 Modellen fremmer ikke IMVs betydelige
undervisning og forskning rettet mot
primærproduksjon, dette er en ulempe både i
dagens situasjon og med denne modellen.

Laboratorie- og feltforsøksvirksomhet
 Ivaretar mulighetene for videreutvikling av
laboratoriene.

 Legger ikke til rette for en bedre integrering av
agronomiske feltforsøk mellom IPV og IMV

Modell 2 innebærer en fragmentering av IMV i tre deler, med faggruppe Jord i et agronomisk rettet institutt,
faggruppene Geologi og Limnologi og hydrologi i et Naturforvaltningsinstitutt og faggruppe Miljøkjemi sammen
med IKBM.
Styrker

Svakheter

Faglig utvikling – Forskning og undervisning
 Deler av faggruppe Jord har god faglig synergi med
deler av IPV innen arealbasert næring og landbruk.
 Bachelor og master i plantevitenskap kan styrkes
gjennom denne samlingen.
 Samling av institutter i en landbruksklynge med
relativ kostbar undervisning og forskning kan
tilrettelegge for forbedret utdanning i agronomi
med fokus på det grønne skiftets utfordringer.

 Flytting av faggruppe Miljøkjemi og CERAD SFF til
IKBM er dårlig tilpasset forskningsprofilene, og kan
medføre at faggruppen deles. CERAD SFF, det
eneste SFF innen miljø, må ikke plasseres under
«Mat».
 Tvilsomt om kjemiundervisningen ved NMBU kan
forbedres ytterligere ved sammenslåing med IKBM.
 Innebærer splitting av laboratoriene i uorganisk
kjemi, som er de beste i Norge på sitt felt.
 Svekking av faggruppe Jords betydelige
undervisnings- og forskningsvirksomhet mot
miljøspørsmål
 Vanskelig å opprettholde bachelor- og
masterprogrammet MINA.
 Mangler skogbruk

Laboratorie- og feltforsøksvirksomhet
 Samling av brukerne til SKP (Friland) kan skape
synergi og effektiv ressursbruk.

 Videreutvikling av laboratorievirksomhet som hører
til forskjellige institutter er i utgangspunktet
vanskelig og må sikres gjennom egnede avtaler.

Innspill IMV til omorganiseringshøring, p 2
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Modell 3 følger i stor grad dagens inndeling i fakultetene og er den eneste som ikke deler IMV.
Styrker

Svakheter

Faglig utvikling – Forskning og undervisning
 En samling av relevante fagmiljøer (INA, IMV og
IMT) i et miljøorientert institutt styrker
miljøperspektivet ved NMBU, med fordeler bl.a. for
markedsføringen av NMBU, både nasjonalt og
internasjonalt.

 Et omfattende institutt med stort lederspenn
 Fremmer ikke IMV sin betydelige undervisning og
forskning rettet mot primærproduksjon (se også
Modell 1).

Laboratorie- og feltforsøksvirksomhet
 Ivaretar mulighetene for videreutvikling av
laboratoriene.
 Mulige synergieffekter for feltforsøksområdet med
agroteknologimiljøet på IMT

 Legger ikke til rette for en bedre integrering av
agronomiske feltforsøk mellom IPV og IMV
 Fare for nedprioritering av feltforsøksområdet i et
veldig stort institutt med mange interesser

35

40

Vår konklusjon angående modellene for faglig omorganisering presentert i høringsnotatet er at ingen av
de tre modellene oppfyller våre kriterier på en tilfredsstillende måte. Hvis IMV likevel skal slås sammen
med andre institutter, så vil en variant av modell 1 (hele IMV sammen med INA, ingen flytting av
hydrologi til IMT) klart bidra til et nytt institutt for Miljø og Naturforvaltning, som tar vare på begge
merkevarene (både Miljø samt Naturforvaltning), og som har viktig strategisk betydning både nasjonalt
og internasjonalt. IMVs største faggruppe (Jord) ønsker at denne konstellasjonen også skal omfatte IPV,
hvor en kan se viktige synergier mellom plantefag fra IPV og INA og mellom arealbasert landbruk (IPV,
IMV) og skogbruk (INA, IMV). Delvis samlokalisering blir mulig når Statsbygg forlater 3. etasje av
Jordbygget.

45
ADMINISTRATIV ORGANISERING
Hovedprioritet for IMV er en løsning med valgt rektor.

50

55

Sentral versus desentral administrasjon
Høringsnotatet er ikke eksplisitt på et avgjørende punkt: rollefordelingen mellom sentrale (nivå 1) og
desentrale (nivå 2 og 3) administrasjonsgrupper. IMV påpeker at kriterium C (side 16) betyr nærhet og
tilgjengelighet til vitenskapelige ansatte på nivå 3, spesielt for økonomi og prosjektadministrasjon.
Personal, HMS og studieadministrasjon kan sentraliseres på nivå 2, men tilgjengelighet må sikres. Ellers
mener IMV:





60

Innkjøp bør flyttes til Økonomi da det er en tett kopling mellom innkjøp og økonomistyring.
IT er så strategisk viktig at det bør være en egen enhet slik at IT-leder inngår i den administrative
ledergruppen.
Sammenslåing av HR og økonomi i alternativ 2 er en dårlig idé. HR og HMS er så viktige at disse
områdene bør ha en representasjon i ledermøtene.
Prorektor(ene)s rolle må avklares.

Sammenfattende anbefaler vi alternativ 1-a til administrativ organisering med ovenstående
endringsforslag.

Innspill IMV til omorganiseringshøring, p 3
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Høringsuttalelse fra Institutt for naturforvaltning
Styret ved Institutt for naturforvaltning (INA) forstår at høringssvaret må være kort, og ber om forståelse for at vi
derfor må fatte oss i korthet. Et lavere antall høringsinstanser ville skapt rom for mer substansielle tilbakemeldinger
fra de som utfører NMBUs kjernevirksomhet (instituttene). Administrasjonen, som hovedsakelig utfører
støttefunksjoner for kjernevirksomheten, utgjør hele 11 høringsinstanser. INA anbefaler at man i syntesen av
høringssvarene vektlegger faglige enheters uttalelser om faglig organisering og administrative enheters uttalelser om
administrativ organisering. Det er vårt håp at endelig innstilling omkring faglig organisering vil bli bestemt ut fra
kvalitative vurderinger av innspillene heller enn tellinger av et materiale med skjev faglig representativitet.
Vi har evaluert de alternative modellene ut fra hvor godt de bygger opp om NMBUs strategi 2014-2018 med
tilhørende mål, altså i NMBU-perspektiv. Likevel påpeker vi tre forhold som er viktige for INA alene:
1) INA scorer svært godt på indikatorer innenfor forskning, utdanning og arbeidsmiljø, best på hele NMBU. Det bør
derfor foreligge svært gode argumenter for å splitte instituttet.
2) Sørhellinga er spesialdesignet for INAs aktivitet, særlig mht ulike typer laboratorier. Vi kan vanskelig se for oss at
andre miljøer ved NMBU passer bedre til bygget enn INA.
3) Naturforvaltning er en merkevare som representerer NMBU i utmark og annen natur, og må derfor hegnes om.
Det foreligger foreløpig ingen konsekvensutredning. INA har valgt å gi korte kommentarer til modellene, og
oppsummere i en tabell, hvor vi også gir subjektive scores for hver modell mht faglig organisering. Scores relaterer
seg til hvordan modellene svarer på NMBUs strategier og avledede mål, slik de er nedfelt i NMBUs strategi.
Plasshensyn gir ikke mulighet til å kommentere annet enn de viktigste forhold.

Faglig organisering: Modell 1

Forskning og innovasjon: Biovitenskap vil danne en tydelig, men stor matenhet, og det kan forventes et
produksjonstap pga misnøye ved IKBM. Størrelsen vil kreve flere ledere på nivå 3, og enheten vil bli preget av stor
geografisk spredning på Campus Ås. Naturforvaltning er ikke optimal hvis limnologi/hydrologi flyttes fra IMV til IMT
og dette må endres. Limnologi/hydrologi er den delen av IMV som passer absolutt best sammen med INA, mens
Miljøkjemi passer minst ved et institutt som først og fremst driver anvendt naturforvaltning i utmark. Noragric og HH
har åpenbare muligheter for samarbeid, men stor skepsis i miljøene internt gjør at konstellasjonen likevel er uheldig.
Utdanning: Mye av det som gjelder for forskning og innovasjon gjelder også for utdanning. Vi ser for oss at det kan
oppstå utdanningssynergi mellom ILP og grøntmiljøet fra IPV, og det samme burde gjelde for Noragric og HH.
Formidling: Noragric blir «borte» som merkevare, hvilket er negativt for kunnskapsformidlingen. Samtidig bør det
kunne forventes noe synergi i utdanningen, iallfall innenfor mindre faggrupper.
Spesialisering, fler- og tverrfaglighet: Man kan forvente noe økt forståelse for tverrfaglighet hos studentene pga økt
internt samarbeid. Dette kan gjelde små faggrupper ved Noragric og HH, og muligens IKBM og IHA.

Faglig organisering: Modell 2

Forskning og innovasjon: Modellen er balansert, i den forstand at enhetene varierer mindre i størrelse (antall
ansatte) enn i modell 1 (variasjonskoeffisienten er kun 0,39, mens den er 0,50 i modell 1). Det ligger opplagt
synergieffekt i å slå IMV geologi/hydrologi/limnologi sammen med INA, og foreta samlokalisering. Deler av disse
miljøene har allerede mye samarbeid. INAs ansatte og studenter stiller seg også åpne til en noe mer omfattende
integrasjon med IMV, om ønskelig. Miljøkjemi bør imidlertid fortrinnsvis gå sammen med IKBM i denne modellen.
Naturforvaltning er et utmarksinstitutt (dvs fokuserer på bruk og forvaltning av utmark), noe som er viktig for
NMBUs bredere profil. Der er også opplagt betydelige potensialer i å legge IMT og HH til samme enhet. De
samarbeider allerede omkring industriell økonomi, et felt som f.eks. NTNU har hatt stor suksess med. Mye av
økonomifaget bygger på den såkalte underliggende teknologien, jfr hvordan de to disiplinene møtes via
dualitetsteori, effektivitets- og produktivitetsanalyser, logistikk og materialadministrasjon, samt operasjonsanalyse.
Videre virker IHA, med deler av IPV og jordmiljø fra IMV, som en tydelig og moderne landbruksenhet. I tillegg
bør senterne (SHF og SKP) flyttes til nivå to. De passer naturlig inn sammen med IHA og deler av IPV og IMV. Denne
enheten blir mindre enn tilsvarende enhet i modell 1 (som også inneholder IKBM), slik at det dermed blir lettere å
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Tabell: NMBUs strategier og mål, og et kort sammendrag av INAs kommentarer og score (skala 1-10 med 10 som best) for hvordan hver av de tre foreslåtte modellene vil
kunne bidra til NMBUs målsettinger. Kommentarer med korresponderende scores >6 eller <4 i kursiv anses som særs viktige og omtales óg mer omfattende i teksten

Balanse
spesialisering vs
fler- og
tverrfaglighet

Formidling

Utdanning

Forskning/-innovasjon

NMBUs
strategi

NMBUs
mål
1. Miljø, klima, fornybar
energi, bærekraft
2. Folke- og dyrehelse
3. Mat fra jord til bord
4. Areal- og
ressursforvaltning

1. Miljø- og biovitenskap
2. Veterinærmedisin
3. Nye tverrfaglige
studietilbud

1. Kunnskapsformidling
2. Verdiskaping
3. Global deltakelse på
høyt nivå
1. Studenters tverrfaglige
forståelse
2. Forskningens fler- og
tverrfaglighet

Modell 1
Kommentarer

Score

1. Mulig produksjonstap ved IKBM,
Noragric og HH pga misnøye,
Naturforvaltning feil sammensatt
2. Nøytral
3. Tydelig matenhet, men biovitenskap
blir stor og geografisk spredd med
behov for flere nivå 3-ledere
4. Unaturlig at hydrologi/limnologi går til
IMT, ikke til INA
1. Litt som for forskning/innovasjon
2. Nøytral
3. Kanskje noe synergi ILP-IPV, ideelt sett
også Noragric-HH

1. Noragric borte som merkevare
2. Kanskje noe synergi Noragric-HH
3. Nøytral

1. Svakt positiv pga økt internt samarbeid
2. Nøytral, mulige potensielle vinninger
IHA-IKBM som samtidig lett kan gå opp i
spinninga pga overdimensjonering

Sum scores

Modell 2
Kommentarer

Score

3 1. Balansert modell, synergi INA-IMV
geologi/hydrologi/limnologi og IMTHH
5 2. Nøytral
5 3. En tydelig landbruksenhet
IHA/IPV/IMV, åpner for nye synergier
i 2019, samlet sterkt kjemimiljø
3 4. Synergipotensiale Noragric-ILPGrøntmiljø
4 1. Synergi IMT-HH ved
5
teknologi/økonomi/industriell
6
økonomi og INA/IMV
akvatisk/terrestrisk biologi
2. Åpner for synergier når NVH kommer
til Ås i 2019
3. Bør forventes for IMT-HH og ILPNoragric, INA-IMV
4 1. Noragric, HH og ILP reduseres som
6
merkevarer hvis det ikke dannes
5
skoler
2. Noe synergi IMT-HH?
3. Nøytral
6 1. Balansert, samler studietunge
enheter med lærerutdanning,økt
5
flerfaglighet
2. Synergi teknikk/økonomi, åpner for
synergier når NVH kommer til Ås
57

Modell 3
Kommentarer

Score

8 1. Stort lederspenn og
manglende nærhet til
forskningen vil medføre
5
feilallokering av ressurser
8 2. Nøytral
3. Nøytral
4. Som for 1 ovenfor
6
8 1. Svekket mulighet til
undervisningsnære
justeringer
2. Redusert mulighet når NVH
8
kommer til Ås
3. Som i dag
6
4 1. Kamuflerer gode merkevarer, lengre vei opp til der
midlene til formidling sitter
6 2. Mindre enn i dag av samme
årsak som ovenfor
5
3. Nøytral
7 1. Nøytral
2. Negativ pga av manglende
økonomisk handlingsrom
7
på nivå 3

78

1
5
5
1

4
4
5

4
4
5
5
3

46
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integrere sentrene. Fordi modell 2 holder IHA og IKBM adskilt, åpner den for nye synergier i 2019, når
veterinærmiljøet kommer til Ås. Vi tenker da i første rekke på Matinf og Basam, som har felles flater mot IKBM,
Miljøkjemi og IHA. I tillegg samles kjemimiljøet ved NMBU, slik at man blir enda mer konkurransedyktig. ILP, Noragric
og IPV/Grøntmiljø burde også ha et godt faglig potensial.
Utdanning: Mange muligheter for nyskapende utdanningsprogrammer spesielt for HH og IMT, men også
ILP/Noragric innenfor «land use and planning», samt for INA (og IMV) som vil kunne utvikle tilbudet innenfor
akvatisk og terrestrisk biologi. INAs studenter støtter dette, og ser gjerne en enda mer omfattende integrering
mellom INA og IMV. Modell 2 åpner også for nye synergier i utdanning når veterinærene kommer til Ås.
Formidling: Noragric, ILP og HH reduseres som merkevarer med mindre det opprettes flere «schools».
Spesialisering, fler- og tverrfaglighet: Styrker muligheter for nye flerfaglige programmer. Naturforvaltning får økte
muligheter for tverrfaglige prosjekter med stor bredde ved at geologer og akvatiske miljøer fusjonerer med INA.

Faglig organisering: Modell 3

INAs styre finner modell 3 uakseptabel. Den svarer overhodet ikke på Colbjørnsenutvalgets rapport og anbefalinger,
eller universitetsstyrets vedtak om ny faglig organisering av NMBU. Modellen representerer ingen fornyelse, men
heller et svært stort styringsspenn på nivå 2, slik at produksjonsenhetene mister kontroll. INA påpeker at faglige
enheter (produksjonsenhetene) er de enhetene ved NMBU som bør og skal ha et godt handlingsrom.
Forskning og innovasjon: Modell 3 vil videreføre NMBU slik vi kjenner universitetet i dag, men svekker fleksibilitet og
beslutningsdyktighet i og med at vi da trolig får enhetsledere på nivå tre uten ansvar for strategi, ansettelser og
budsjett. Med fire store enheter vil styrene på nivå to ha begrenset innsikt i forsknings- og utdanningsaktivitetene på
enheten. Dette store lederspennet vil opplagt medføre feilallokering av ressurser. Manglende nærhet til selve
forskningen medfører at det blir vanskelig å finne synergier som fremmer NMBUs strategier og mål.
Utdanning: Som for forskning og innovasjon. Svekket mulighet til å foreta justeringer i undervisning, mer overstyring.
Formidling: Med mindre man tar grep med en klar markedsføring av «schools» kan modellen bidra til å kamuflere
gode merkevarer som Naturforvaltning, Noragric og Handelshøyskolen.
Spesialisering, fler- og tverrfaglighet: Det er vanskelig å se at modellen fremmer NMBUs strategiske mål eller behov
for faglig spesialisering og tverrfaglighet, i og med at ansatte nødvendigvis må spres i forskjellige bygg på campus.

Administrativ organisering

Forslagene er vanskelige å ta stilling til fordi: 1) ledelse (enhetlig eller todelt) ikke avklart; 2) Fordeling av oppgaver
mellom nivå 1 og 2 ikke diskutert; 3) Andre sentrale bestemmelser, som tilsettingsmyndighet ikke på plass.
Generelt, for begge modeller (1 og 2): Positivt med korte linjer mellom rektor og fagavdelingene, flere prorektorer 1
som ikke har linjeansvar. Færre, oversiktlige enheter og ingen egen stab rundt rektor vil bidra til at NMBU lettere når
sine mål. Kommunikasjonsenheten slik den er foreslått, vil ha relativt få ansatte, sammenlignet med de andre
foreslåtte enhetene, men det er et viktig og godt signal at kommunikasjon er en egen enhet. Vi er fornøyd med at
det i forslag til organisering med valgt rektor legges opp til å følge UoH-loven (rektor som øverste leder for faglig
virksomhet, adm. dir. øverste leder for adm. virksomhet). Vi har kun vurdert modellene som forutsetter valgt rektor.
Dersom NMBU får enhetlig ledelse, vil vi måtte vurdere dette på nytt.
Modell 2a virker å være den modellen som er best tilpasset arbeidet for å oppnå målene i NMBUs strategi. Modellen
er ryddig, og nokså lik organiseringen ved andre norske universiteter (ergo: den fungerer). Modellen innebærer en
sammenslåing av ‘personal’ og ‘økonomi’. Vi mener dette kan være fornuftig, personal og økonomi snakker for lite
sammen i adskilte avdelinger som i dag, noe som kan være et hinder for opppgaveutførelse på dagens nivå 3.
Fordelingen av oppgaver mellom enhetene er stort sett fornuftig, men vi er usikre på om plassering av IT i en ‘driftsenhet’ er hensiktsmessig og best vil bidra til å oppnå NMBUs mål. Vi mener man bør vurdere å plassere IT eks. under
kommunikasjonsenheten. Videre er plassering av Bibliotek noe som bør vurderes nærmere – forskning eller
utdanning? Vi er usikre på hva som er mest hensiktsmessig. Arkiv: Muligens kan et dokumentsenter legges under
1

Vi tar for gitt at det er en skrivefeil til grunn for boksen ‘forkontor’ i modell 1, og regner med at dette skal være prorektorer
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organisasjonsenheten. Vi oppfordrer sterkt til at man vurderer plasseringen av sentrene SKP og SHF grundig. I
utgangspunktet mener vi at disse bør sortere under nivå 2, fordi de representerer faglig, ikke administrativ
virksomhet, og vi mener at de lettere kan bidra til fagutøvelse gjennom å være organisert under en nivå 2-enhet.

Konklusjon basert på høringsnotatet

For faglig organisering går INAs styre inn for modell 2, deretter modell 1. Modell 3 er uakseptabel. Vi understreker
betydningen av at innstillingen omkring faglig organisering bestemmes ut fra kvalitative vurderinger av innspillene
heller enn tellinger av et materiale med skjev faglig representativitet. Det er instituttene på Campus Ås som vil bli
desidert mest berørt, og det vil derfor være etisk betenkelig å ikke tillegge disse instituttenes uttalelser størst vekt.
For administrativ organisering går INA inn for modell 2a, og plassering av sentrene under nivå 2.

Forslag til alternativ modell for faglig organisering – 7 enheter på nivå 2
Gitt at Universitetsstyret kan løsne litt på restriksjonen om maksimum 6 faglige enheter på styringsnivå 2, noe INAs
styre støtter på det sterkeste, vil vi i første (denne) omgang foreslå å ta utgangspunkt i modell 2, men separere IMT
og HH. Dette fordi disse to utdanningsintensive instituttene selv har svært sterke ønsker om å rendyrke sine profiler,
noe som kanskje vil føre til frustrasjon og medfølgende produksjonstap hvis det ikke respekteres. Dermed har man
en modell med syv faglige enheter på nivå to. I forhold til modell 2 øker dette variasjonskoeffisienten noe for antall
ansatte fordi HH har relativt få ansatte, mens det reduserer variasjonskoeffisienten for studenter relativt mer
nettopp fordi dette er to institutter med mange studenter. I modellen har de faglige enhetene ca 180 ansatte og 730
studenter hver, i gjennomsnitt. De vil kunne betegnes fakulteter og/eller institutter, eventuelt også schools (f.eks.
School of Economics, School of Engineering).

Denne modellen vil altså score høyere enn de øvrige alternativene mht NMBUs strategier og målsettinger. Videre
innser den behovet for et samlet veterinærmiljø med enhetlig ledelse under flytteprosessen, samtidig som den åpner
for en reell integrasjon så snart flytteprosessen er avsluttet, jfr de stiplede linjene. Den er mer balansert enn de
øvrige modellene i den forstand at størrelsen på enhetene på nivå 2 varierer mindre, og den ivaretar de fleste av
NMBUs merkevarer.

Avsluttende kommentar
INAs styre kan ikke se at det foreligger noen begrunnelse for en så kraftig reduksjon i antall faglige enheter ved
NMBU som Høringsnotatet beskriver, og vil uansett anbefale en modell med flere enn 6 enheter på nivå 2,
fortrinnsvis en modell der fakultetene legges ned, instituttstrukturen på Ås beholdes slik den er i dag og det lages én
enhet på Adamstua. Etter 2019 bør det gjennomføres en reell runde for integrering av fagområdene fra NVH med
tilgrensende fagområder fra UMB, slik at NMBU kan levere den integreringen som Stortinget har forutsatt.
Sjur Baardsen, INA, 15. april 2016
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Ny organisasjonsmodell for NMBU – høringssvar fra Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultetsstyret viser til mottatt sak om ny faglig og administrativ organisering og har delt sitt svar inn
i en faglig og en administrativ del.
Til pkt 3 – Faglig organisering
Fakultetsstyret ønsker å besvare underpunktene 1 og 2 samlet med den begrunnelse at de to
aspektene ved organiseringen som her nevnes, vil fremtre som gjensidig betingende på hverandre.
Det er dermed viktig å velge modeller som underbygger disse hensynene samlet. Styret vil i den
sammenheng også vise til de faglige premisser for omorganiseringen som er listet i Høringsnotatets
punkt 1-10, kap. 3.2. side 10. Disse punktene fremhever de muligheter til faglig styring og utvikling
som denne prosessen gir.
Styret har i sin behandling av saken sett til egne fagmiljøers behov og muligheter og ikke diskutert
reorganisering av fagmiljøer som ligger utenfor eget kompetansefelt. Styret er likevel bekymret for at
ingen av de tre modellene vil bidra til de synergier mellom fagmiljøene fra gamle NVH og UMB som lå
til grunn for fusjonen.
Fakultetsstyret finner det vanskelig å enes om en anbefalt modell blant de tre modeller som er
presentert i høringsnotatet. Det vil etter styrets mening være vesentlige ulemper forbundet med å
implementere disse modellene slik de nå er tegnet ut.
Styret vil foreslå en tillempet modell 1 basert slik:
1. Handelshøyskolen tilordnes som egen enhet på nivå to: Handelshøyskolen befinner seg i
en konkurransesituasjon med andre norske økonomiutdanninger der handelshøyskolemalen i
økende grad blir norm. Etableringen av en handelshøyskole på NMBU har vært en suksess med tanke
på synlighet og konkurranse om studenter. En modell med Handelshøyskolen på nivå 2 innebærer en
relativt autonom status for videre faglig og institusjonell utvikling. Internasjonal akkreditering blir
framover en nødvendighet for økonomimiljøer som skal samarbeide internasjonalt om forskning og
utveksling av studenter og ansatte. Slik akkreditering forutsetter kontroll over økonomi og
ansettelser. Handelshøyskolen bør også rustes noe opp i volum og faglig bredde for å møte
akkrediteringskravene. Det betyr at det på sikt kan være hensiktsmessig at enkelte mindre miljøer,
som i dag ligger på andre fagenheter ved NMBU, flyttes til Handelshøyskolen. Alternativet til en slik
utvikling vil være at Handelshøyskolen taper i den nasjonale kampen om studenter og faglige talenter
mot de økonomimiljøene som tar den nye konkurransesituasjonen på alvor. I så fall er scenariet at
NMBU sitter igjen med et relativt mindre økonomimiljø, mer som faglig støtte for andre miljøer ved
institusjonen enn som et vitenskapelig miljø med egendynamikk og akademisk tyngde.
2. Institutt for landskapsplanlegging tilordnes som egen enhet på nivå to: Instituttet har i
løpet av 10 år utviklet seg til å bli det førende nasjonale forsknings- og undervisningsmiljøet i by- og
regionplanlegging. Instituttet har Norges eneste komplette utdanning i landskapsarkitektur og
eiendom. Det har skjedd en svært rask vekst i studenttallet og i antall forskningsprosjekter. Samtidig
har etterspørselen etter ILPs uteksaminerte kandidater vært stor og voksende. Styret vurderer det
slik at denne veksten vil fortsette i overskuelig framtid, og at instituttet har potensial til også å ta nye
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posisjoner innenfor andre deler av planlegging enn i dag. ILP kan slik bygge ut den faglige plattformen
og forsterke sin posisjon både i Norge og internasjonalt ved å profilere seg som landets eneste
fakultet/school innenfor planlegging/planning. ILP er allerede så stort at det er naturlig å tenke seg at
det ganske snart opererer med egne institutter på nivå tre. Høringsnotatets forlag om å legge
Grøntmiljø fra IPV til den nye enheten, støttes.
3. Fakultetsstyret mener at Noragric utfra faglig egenart og strategisk potensial bør tilordnes
som egen enhet på nivå 2. Noragric er en sterk internasjonal merkevare og har over tid vokst fra å
være et bistands- og utviklingsfaglig forsknings- og undervisningsmiljø til å bli et bredere institutt for
globale studier med en særlig sterk forskningsportefølje. Forskningsporteføljen har fått en videre og
mindre sårbar basis enn før gjennom finansiering fra bl.a. EU og NFR. Noragric er dermed et av de
største og faglig tyngste miljøene innenfor sitt felt her til lands, samtidig som miljøet ut fra en
absolutt betraktning om kritisk masse mht studenter og faglig ansatte fortsatt trenger styrking. Ved
flere norske høgskoler og universiteter er de sammenliknbare miljøene ofte svært små og spredt
plassert. Dette er en situasjon som særlig kaller på universitetsledelsens oppmerksomhet. Det bør
være en av NMBUs prioriterte oppgaver å starte en prosess for å rigge Noragric, ut fra sine
komparative fortrinn, til å ta en større rolle i dette bildet, f.eks. ved å koble små miljøer regionalt
eller nasjonalt tettere mot NMBU i en nærmere utredet faglig arbeidsdeling. En slik prosess kan
startes i forlengelsen av den omorganisering som p.t. skjer i U&H-sektoren nasjonalt. En naturlig
konsekvens av en slik ambisjon vil være å gjøre Noragric om til en School of Global Studies.
Disse faglige grepene fordrer isolert sett at Universitetsstyrets bud på seks faglige enheter utøkes til
sju. Dette skulle i seg selv være mindre viktig. Det essensielle er at en løsning som skissert over, vil
kunne utløse betydelig vekstkraft i de berørte miljøene og dermed også bidra til å styrke NMBUs
plass nasjonalt og internasjonalt. Vi befinner oss med et slikt antall enheter også godt innenfor det
som i enhver sammenheng må betegnes som et rimelig kontrollspenn for universitetsledelsen.
Til pkt 4 – Administrativ organisering
Fakultetsstyret vil anbefale at NMBU fortsetter med valgt rektor. Styret kan ikke se at det utfra de
erfaringer som så langt er gjort med tilsatt rektor ved andre læresteder, har kommet fram
argumenter for å skifte ut en modell som bærer stor historisk legitimitet. Styret har en viss
preferanse for modell 2, siden den fremtrer som mer kompakt, men vil generelt hevde at det er
vanskelig å besvare spørsmålene om administrativ organisering før det er klarere hvordan oppgaver
skal deles mellom administrasjonen sentralt og lokalt. Det viktigste er uansett å ha en modell som på
effektiv vis sikrer kompetanse og kapasitet til å støtte universitetets faglige aktivitet på alle nivå.
Fakultetsstyret mener i tillegg at det er viktig at sentrene SKP og SHF legges til største bruker - faglig
enhet på nivå 2, at det kun er én admirasjonsdirektør/leder, og at SEVUs rolle som utadrettet enhet
sikres i ny modell.
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Høringssvar fra ILP
Redegjørelse for prosess fra Inger-Lise Saglie instituttleder ILP.
På allmøte den 11.04 uttalte rektor at det ville komme nytt høringsnotat hvor det åpnes for andre
innspill enn svar på de spørsmål som ble stilt. Det er litt for kort frist for et nytt styremøte, så
ILP velger å redegjøre for prosessen for styrets vedtak
ILPs styre behandlet høringsuttalelsen den 30. mars. Flertallet i styret valgte å forholde seg til
de spørsmålene som var stilt i høringsuttalelsen.
Et mindretall ville signalisere tydeligere det problematiske i alle modellene. Både mindretall og
flertall påpeker, med litt ulik ordbruk, at det er problematisk at den globale profilen hos NMBU
ikke er synliggjort som en egen enhet på nivå 2. Med bare seks enheter på nivå 2 er det
problematisk for NMBU at viktige område ikke blir tydelig i organisasjonen. Under følger
høringsuttalelsen med flertall og mindretall.

Omorganisering av NMBU Fase 1
Høringssvar fra styret ved Institutt for landskapsplanlegging

I brev av 18. 03. 2016 blir instituttstyrene ved NMBU bedt om å komme med høringssvar om
omorganisering av NMBU, både faglig og administrativt. Høringssvaret som ble vedtatt i ILPs
styremøte 31.03.2016 har også vært diskutert på allmøter og seksjonsvis.
Instituttstyret vil uttrykke støtte til Colbjørnsens analyse, og mener det er nødvendig å gjøre
endringer i ledelse og administrasjon på universitetet.
Faglig organisering
Spørsmål 1: Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBU’s
strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling
Styret ved ILP har merket seg Colbjørnsenutvalgets rapport, der det heter:
«NMBUs strategiske fortrinn er en unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin,
teknologi, arealplanlegging og økonomi. Dagens inndeling i fakulteter og institutter, og
utydelig styringslinjer når det gjelder faglige satsinger, hindrer realiseringen av dette
fortrinnet.»
Et flertall i styret (Bærug, Gjesteby, Halvorsen Thorén, Saglie, Smedås, Steine, Vestvik) mener
at navnene på enhetene på nivå 2 i alternativ 1 understøtter NMBUs målsetter klart best.
Det gir enheter med en tydelig faglig profil og kommuniserer NMBUs strategiske fortrinn og
mål for forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling. Svakheten er at NMBUs
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internasjonale engasjement er vanskelig å få frem med seks enheter. Når det gjelder spørsmålet
om fagmiljøene under de seks enhetene på nivå 2 er riktig plassert, har instituttstyret ved ILP
særlig kompetanse til å uttale seg om fagområdet arealplanlegging i vid forstand, videre omtalt
kort som «arealplanlegging».
Et mindretall (Øygard og Ridbäck) mener at det er klare svakheter ved alle de tre foreslåtte
modellene i høringsnotatet. En modell med flere enn seks enheter på nivå 2 ville være bedre egnet for å

understøtte NMBUs strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og
forskningsformidling. Det ville bl.a. gi bedre rom for å synliggjøre NMBUs internasjonale
engasjement.
Av de tre alternativene vil ILP klart foretrekke alternativ 1.
Enhetene beskrevet i alternativ 2 kommuniserer ikke godt, og synliggjør heller ikke NMBUs
strategiske fortrinn.
Heller ikke alternativ 3 kommuniserer eller synligjør NMBU strategiske fortrinn. I tillegg
innføres en uhensiktsmessig administrativ organisering.
Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig spesialisering,
flerfaglighet og tverrfaglighet?
Instituttstyret mener at alternativ 1 er det av de tre som balanserer behovet for faglig
spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet på den beste måten.
NMBU har de siste 5-6 årene utviklet arealplanlegging til å være det sentrale fagmiljøet i Norge
og har en sterk stilling også internasjonalt. Landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, og
eiendomsfag har vært nasjonalt unike, men flere utdanningsinstitusjoner oppretter, eller vurderer
å opprette konkurrerende tilbud. Det er derfor strategisk viktig å synliggjøre på en tydelig måte
det særlige ansvaret NMBU har innenfor arealforvaltning. Sammenslåing med fagområder som
føler tilhørighet under betegnelsen arealplanlegging i vid forstand er positivt for NMBU. En
sammenslåing med fagområder som ikke har en slik tilhørighet til arealplanlegging, hindrer
realisering av NMBUs strategiske fortrinn slik Colbjørnsensutvalget fremhever.
Ut fra dette mener ILP at alternativ 1 klart best. Det framhever NMBUs tydelige fokus på
fagområdet.
I alternativ 2 er det slått sammen fagmiljøer som er grunnleggende forskjellige i sin tilnærming.
Det svekker både NMBUs arealplanleggingsprofil og NMBUs internasjonale engasjement.
I alternativ 3 er dagens enheter organisert i en tydelig fakultetsmodell. I tillegg til de overnevnte
ulemper, har en fakultetsmodell så langt ikke klart å fremme verken faglig spesialisering,
flerfaglighet eller tverrfaglighet.
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Administrativ organisering
Instituttstyret er bedt om å ta stilling til og gi en begrunnet tilbakemelding på:
Hvilken av de foreslåtte modellene er best tilpasset arbeidet for å oppnå målene på de prioriterte
områdene i NMBUs strategi.
Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er hensiktsmessige i forhold til de
operasjonelle prosessene og rolle-/fagutøvelsen.
ILP mener at alternativ 2 er klart best. Det er tilstrekkelig med fem enheter i
sentraladministrasjonen, og det er viktig å følge opp Colbjørnsenutvalgets påpeking av behovet
for å redusere lederstillinger og antall administrative enheter. Forkontoret til rektor er godt
plassert i kommunikasjonsavdelingen. Sentrene SKP og SHF bør imidlertid plasseres i institutter
som bruker dem mest for å sikre god faglig forankring, på linje med andre sentre ved NMBU, og
ikke under en sentral enhet. Innkjøp bør fortsatt være en del av økonomi, og skoletjenesten bør
fortsatt være en del av kommunikasjonsavdelingen.
All drift av bygninger og arealer bør plasseres under en administrativ enhet, sammen med IT og
annen infrastruktur.
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Høringssvar fra Handelshøyskolen - Omorganisering av
NMBU fase 1
Høringsnotatet om omorganisering har vært diskutert i allmøte blant ansatte og
studenter og er behandlet av instituttstyret. Handelshøyskolens ansatte og
studenter er svært engasjerte i denne saken. Denne uttalelsen er vedtatt av
instituttstyret.

Handelshøyskolens styre ser behovet for en endret organisering av NMBU,
ettersom dagens modell ikke er optimal. Dessverre er ingen av de tre foreslåtte
modellene i høringsnotatet noen klar forbedring i forhold til dagens modell. Vi
kan ikke se at det foreligger noen begrunnelse for en så kraftig reduksjon i antall
faglige enheter ved NMBU som Høringsnotatet beskriver, og vil anbefale at man i
denne omgang legger ned fakultetene, beholder instituttstrukturen på Ås slik den
er i dag og lager én enhet på Adamstuen. Deretter kan man eventuelt diskutere en
videre prosess med justering av enhetene på nivå 2 basert på frivillighet, faglig
selvorganisering og med støtte fra de ansatte.
Handelshøyskolen bør være én av enhetene på nivå 2.

Det er stor fare for at de foreslåtte modellene vil medføre:
- Svekkelse av merkevaren Handelshøyskole og dårligere synliggjøring av
økonomiutdanningene ved NMBU
-

-

Reduserte muligheter for internasjonal akkreditering av
økonomiutdanningene og Handelshøyskolen

Betydelig økte administrative kostnader, ved at det etableres et nytt
administrativt nivå på de sammenslåtte enhetene, samtidig som det er
stor fare for at Handelshøyskolens (og andre institutters) lærere og
forskere vil få dårligere administrativ støtte. Etablering av et nytt
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administrativt nivå vil sannsynligvis bidra til det motsatte av
effektmålet for fusjonen om «effektivisering innen administrasjon på 20

% og hvor ressursene er overført til faglig virksomhet.»
-

Et nytt administrativt nivå (nivå 2) vil skape enda større avstand mellom
sentraladministrasjonen og de som de skal betjene på instituttene.

Fare for at mye ressurser vil brukes på ressurskamp på et ekstra
administrativt nivå i forhold til dagens situasjon.

Tilsettinger på store enheter med stort faglig spenn vil medføre at
tilsettinger foretas av komiteer med begrenset kompetanse på de
fagområdene det skal tilsettes i. Fagligheten i tilsettingene svekkes.

Ingen av de foreslåtte modellene følger opp Handelshøyskolens anbefaling om å
overføre små økonomgrupper fra andre institutter til Handelshøyskolen – for at
de derved kan bidra bedre til å styrke utdanningstilbudet overfor alle
studieprogrammene ved NMBU – eller å overføre ansvar for to studieprogram
med stort innhold av økonomi (Eiendomsutvikling, Industriell økonomi) til
Handelshøyskolen.
Vi minner om at Colbjørnsenutvalget spesielt trekker fram Handelshøyskolens
organisering som et eksempel til etterfølgelse – som en enhet på nivå 2.

Handelshøyskolens styre vil anbefale en organisasjonsmodell hvor
Handelshøyskolen utgjør en enhet på nivå 2 fordi:

Varemerke og synliggjøring av økonomiutdanningene ved NMBU.
I konkurransen om de beste søkerne er det viktig å synliggjøre NMBUs
utdanninger innen økonomiske og administrative fag ved å ha en synlig
Handelshøyskole. Ved en sammenslåing av Handelshøyskolen med ett
eller flere andre institutt risikerer NMBU å ødelegge en verdifull
merkevare. Da navnet Handelshøyskolen ble innført fikk
Handelshøyskolen en 25% økning i søkningen til sine studier. Alle de
andre universitetene, unntatt UiB og UiO, har Handelshøyskoler. Det
samme har HiOA og HiSN. Alle de tre foreslåtte modellene vil redusere
synligheten av Handelshøyskolen og svekke vår evne til å konkurrere om
de beste søkerne. Det er lite hjelp i å utvikle gode utdanningsløp – med
NMBU særpreg – dersom de gjemmes bort.

Akkreditering.
For å oppnå internasjonal akkreditering må Handelshøyskolen være en
enhet på nivå 2 i organisasjonen og ha den autonomi over ansettelser og
ressurser som følger av å være på nivå 2. (Derfor har Universitetet i
Agder nylig gjort sin handelshøyskole til eget fakultet.) Internasjonal
akkreditering er spesielt viktig i forbindelse med internasjonalt
samarbeid – særlig ved studentutveksling. Uten internasjonal
akkreditering er det svært vanskelig å få til utvekslingsavtaler med de
beste utenlandske skolene både for våre egne utreisende studenter og for
innreisende studenter. Det bør ikke være mindre viktig for NMBU å
oppnå akkreditering for Handelshøyskolens studenter enn for studentene
i veterinærutdanningen (som er akkreditert).
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Administrativ støtte for utdanning og forskning.
Handelshøyskolen har en veltrimmet og effektiv administrasjon som yter
god støtte til de faglige ansatte, samtidig som den leverer de rapporter o.l.
som etterspørres «ovenfra». Både administrativt ansatte og faglig ansatte
er fornøyde med at det er så kort vei mellom administrasjon og fag, og at
de arbeider sammen som ett lag om å utvikle en god Handelshøyskole
som effektivt utnytter knappe ressurser til å gi best mulig utdanning og
forskning. Sammenslåing av Handelshøyskolen med ett eller flere andre
institutter vil med stor sannsynlighet gi en mindre effektiv
administrasjon, ved at flere administrative støttefunksjoner flyttes vekk
fra de faglig ansatte. Dette vil gå ut over både produksjon og arbeidsmiljø
for både faglig og administrativt ansatte. Det er også uheldig dersom det
skapes større avstand mellom fagfolkene på instituttene og
sentraladministrasjonen («Cirkus») ved at det skapes et nytt
administrativt nivå mellom de to. Det burde være unødvendig i et så lite
universitet som NMBU.
Faglige synergier
Handelshøyskolen er organisert rundt ansvaret for forskningsbasert
utdanning i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi,
entreprenørskap og innovasjon, samt filosofi og vitenskapsteori.
Handelshøyskolen gir undervisning i økonomi og ledelse,
samfunnsvitenskapelig metode og filosofi og vitenskapsteori til studenter
fra hele NMBU. Undervisning for studenter fra andre institutter utgjorde
38% av Handelshøyskolens studiepoengproduksjon («studentårsverk») i
2015. Handelshøyskolen er et velfungerende institutt som gir svært mye
undervisning per budsjettkrone. De viktigste urealiserte faglige synergier
med det øvrige NMBU er med mindre grupper av økonomer i noen andre
institutter. De kunne med fordel vært integrert i Handelshøyskolen for å
styrke utdanningstilbudet til hele NMBU.

Handelshøyskolen finner ingen av høringsnotatets tre modeller hensiktsmessige,
ettersom ingen av dem åpner for å videreføre Handelshøyskolen som selvstendig
enhet.
Organisering av sentraladministrasjonen (Nivå1)

•

Handelshøyskolen vil anbefale modell 1-a med 6 enheter og valgt rektor.
Men det bør også være mulig med flere avdelinger i

universitetsadministrasjonen, slik de har på andre universiteter av
samme størrelse (UIT, UIS og UIA). For at sentraladministrasjonen
skal arbeide godt og effektivt sammen med fagenhetene, er det viktig
med gode møteplasser mellom rektor, ledere av enhetene i
sentraladministrasjonen og ledere i fagenhetene.
•
•

3

Ved en ordning med ansatt rektor (som i 1b og 2b) bør det ikke være en
administrativ leder. Da er rektor administrativ leder.
De to sentrene SHF og SKP bør ikke sortere direkte under
sentraladministrasjonen, men innordnes i de to instituttene som er de
største brukerne, d.v.s. henholdsvis IHA og IPV.
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Omorganisering	
  av	
  NMBU,	
  fase	
  1:	
  Høringsuttalelse	
  av	
  styret	
  ved	
  Noragric	
  
Uttalelsen	
  er	
  konsultert	
  med	
  tillitsvalgte	
  og	
  ansatte	
  og	
  vedtatt	
  av	
  instituttstyret	
  i	
  møte	
  12.04.2016.	
  
	
  
Sammendrag	
  
Styret	
  ved	
  Institutt	
  for	
  internasjonale	
  miljø-‐	
  og	
  utviklingsstudier,	
  Noragric:	
  
	
  
Støtter	
  et	
  universitet	
  i	
  vekst	
  og	
  endring.	
  NMBU	
  bør	
  reformere	
  sentraladministrasjonen,	
  avskaffe	
  
fakultetene	
  og	
  innføre	
  en	
  modell	
  med	
  institutter	
  på	
  nivå	
  to.	
  	
  
	
  
Bemerker	
  at	
  omorganiseringsprosessen	
  våren	
  2016	
  har	
  vært	
  forhastet,	
  topp-‐styrt	
  og	
  respektløs	
  
overfor	
  universitetets	
  faglige	
  kompetanse	
  og	
  kultur.	
  Det	
  er	
  behov	
  for	
  en	
  velplanlagt,	
  reelt	
  
inkluderende	
  og	
  åpen	
  prosess	
  for	
  faglig	
  selv-‐organisering	
  med	
  tilstrekkelig	
  tid	
  til	
  å	
  ivareta	
  tillit	
  og	
  
kvalitet.	
  
	
  
Støtter	
  fagforeningene	
  ved	
  NMBU	
  i	
  deres	
  krav	
  om	
  reell	
  og	
  virkningsfull	
  medbestemmelse.	
  
	
  
Finner	
  at	
  ingen	
  av	
  de	
  tre	
  foreslåtte	
  modeller	
  fremmer	
  oppfyllelse	
  av	
  NMBUS	
  samfunnsoppdrag	
  og	
  
oppnåelse	
  av	
  strategiske	
  mål	
  innen	
  utdanning,	
  forskning,	
  innovasjon	
  og	
  internasjonalt	
  samarbeid	
  
bedre	
  enn	
  dagens	
  modell.	
  
	
  
Avviser	
  begrensningen	
  til	
  seks	
  enheter,	
  som	
  det	
  ikke	
  er	
  gitt	
  noen	
  god	
  begrunnelse	
  for.	
  
	
  
Avviser	
  de	
  foreslåtte	
  sammenslåingene	
  med	
  Handelshøyskolen	
  eller	
  Institutt	
  for	
  
landskapsplanlegging,	
  som	
  vil	
  svekke	
  alle	
  disse	
  enhetene	
  og	
  deres	
  bidrag	
  til	
  universitetet.	
  
	
  
Forutser	
  at	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  vil	
  ha	
  alvorlige	
  negative	
  konsekvenser	
  for	
  fremragende	
  forskning	
  
og	
  utdanning,	
  arbeidsmiljø	
  og	
  økonomiske	
  resultater	
  og	
  bemerker	
  at	
  tillitsvalgte	
  ved	
  instituttet	
  har	
  
uttrykt	
  alvorlig	
  bekymring	
  for	
  at	
  innføringen	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  vil	
  føre	
  til	
  fallende	
  
motivasjonen	
  eller	
  tap	
  av	
  ansatte.	
  
	
  
Anbefaler	
  prinsippene	
  foreslått	
  av	
  professor	
  Vincent	
  Eijsink	
  for	
  en	
  to-‐nivå	
  modell	
  med	
  et	
  høyere	
  
antall	
  institutter	
  på	
  nivå	
  to	
  og	
  argumenterer	
  for	
  at	
  en	
  modell	
  med	
  åtte	
  enheter	
  kan	
  fremme	
  
egenarten	
  i	
  NMBUs	
  fagmiljøer	
  og	
  profil	
  på	
  en	
  langt	
  bedre	
  måte	
  enn	
  de	
  foreslåtte	
  modellene.	
  
	
  
Tilrår	
  at	
  forslagene	
  om	
  reformer	
  i	
  sentraladministrasjonen	
  bearbeides	
  grundigere	
  og	
  settes	
  i	
  
sammenheng	
  med	
  administrasjonen	
  ved	
  hele	
  det	
  omorganiserte	
  universitetet,	
  for	
  slik	
  å	
  muliggjøre	
  
en	
  reell	
  vurdering	
  og	
  konsultasjon.	
  
	
  
Bemerker	
  at	
  Noragric	
  alltid	
  har	
  vært	
  en	
  enhet	
  i	
  vekst	
  og	
  endring	
  som	
  deltar	
  i	
  samarbeid	
  innad	
  ved	
  
NMBU,	
  nasjonalt	
  og	
  internasjonalt	
  og	
  at	
  studenter	
  og	
  ansatte	
  er	
  opptatt	
  av	
  å	
  videreføre	
  at	
  aktivt	
  
samarbeid	
  innen	
  utdanning,	
  forskning	
  og	
  innovasjon.	
  
	
  
Er	
  overbevist	
  om	
  at	
  Institutt	
  for	
  internasjonale	
  miljø-‐	
  og	
  utviklingsstudier,	
  Noragric	
  best	
  støtter	
  
universitetet	
  ved	
  å	
  videreutvikles	
  som	
  en	
  globalt	
  orientert,	
  internasjonal	
  enhet	
  med	
  engelsk	
  som	
  
arbeidsspråk	
  og	
  tverrfaglig	
  studier	
  på	
  tvers	
  av	
  miljø-‐	
  og	
  samfunnsvitenskapene.	
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Noragrics	
  bidrag	
  og	
  potensiale	
  som	
  et	
  internasjonalt	
  institutt	
  på	
  NMBU	
  
Gjennom	
  tverrfaglig	
  forskning,	
  utdanning	
  og	
  samarbeid	
  bidrar	
  Noragric	
  i	
  arbeidet	
  med	
  flere	
  av	
  de	
  
globale	
  utfordringene	
  i	
  NMBUs	
  samfunnsoppdrag:	
  Miljø,	
  naturressurser,	
  klimaendring,	
  fattigdom	
  og	
  
utvikling,	
  matsikkerhet	
  med	
  flere.	
  Vår	
  styrke	
  spenner	
  over	
  samfunn,	
  miljø,	
  forvaltning,	
  makt	
  og	
  
internasjonale	
  forhold.	
  
	
  
I	
  omorganiseringsprosessen	
  har	
  våre	
  ansatte	
  og	
  forskergrupper	
  argumentert	
  for	
  å	
  utvikle	
  Noragric	
  
som	
  en	
  selvstendig	
  enhet,	
  bl.a.	
  med	
  henvisning	
  til	
  mål	
  om	
  å:	
  
−   Opprettholde	
  tverrfaglig	
  samarbeid	
  og	
  metode	
  på	
  tvers	
  av	
  natur-‐	
  og	
  samfunnsvitenskaper,	
  med	
  
en	
  unik	
  tyngde	
  i	
  samfunnsvitenskapene	
  utenfor	
  økonomi.	
  
−   Beholde	
  engelsk	
  som	
  felles	
  språk	
  i	
  all	
  undervisning,	
  administrasjon	
  og	
  styre	
  som	
  grunnlag	
  for	
  et	
  
inkluderende	
  internasjonalt	
  miljø	
  og	
  effektivt	
  samarbeid.	
  
−   Fremme	
  vårt	
  unike	
  internasjonale	
  engasjement,	
  med	
  alle	
  fagansatte	
  involvert	
  i	
  forskning	
  i	
  
utlandet	
  og	
  undervisning	
  i	
  et	
  ”global	
  classroom”	
  
−   Videreutvikle	
  våre	
  særegne	
  og	
  integrerte	
  bachelor-‐,	
  master-‐	
  og	
  PhD-‐utdanningsprogrammer	
  	
  
innen	
  internasjonale	
  miljø-‐	
  og	
  utviklingsstudier,	
  inkludert	
  internasjonale	
  relasjoner.	
  
−   Fortsette	
  å	
  styrke	
  instituttet	
  som	
  global	
  inngangsport	
  for	
  internasjonale	
  studenter	
  og	
  stab,	
  og	
  der	
  
gjennom	
  fortsatt	
  bidra	
  til	
  å	
  fremme	
  vellykket	
  internasjonalisering	
  på	
  NMBU.	
  
	
  
Siden	
  Noragric	
  ble	
  opprettet	
  for	
  tretti	
  år	
  siden	
  har	
  instituttet	
  stått	
  overfor	
  skiftende	
  økonomiske	
  
betingelser	
  og	
  har	
  derfor	
  endret	
  sin	
  profil	
  og	
  strategier,	
  fra	
  finansiering	
  knyttet	
  til	
  norsk	
  bistand	
  til	
  et	
  
allsidig	
  tilfang	
  av	
  kilder,	
  spesielt	
  med	
  økning	
  i	
  forskningsfinansieringen.	
  Vår	
  andel	
  av	
  basis-‐
finansieringen	
  til	
  instituttene	
  er	
  på	
  cirka	
  4%	
  mens	
  den	
  inntekt	
  vi	
  selv	
  genererer	
  internt	
  og	
  i	
  eksterne	
  
prosjekter	
  er	
  flere	
  gange	
  større	
  enn	
  basistildelingen.	
  I	
  2015	
  vant	
  vi	
  det	
  første	
  NMBU-‐ledede,	
  
tematiske	
  Horizon	
  2020-‐prosjekt,	
  med	
  et	
  budsjett	
  på	
  ca.	
  kr	
  46	
  mill.	
  og	
  ytterligere	
  ca.	
  kr	
  19	
  mill.	
  i	
  
incentivbetaling	
  til	
  NMBU.	
  I	
  2016	
  vant	
  Noragric	
  ett	
  av	
  to	
  FRIPRO	
  Toppforsk-‐prosjekter	
  tildelt	
  NMBU.	
  
Disse	
  er	
  uttrykk	
  for	
  vår	
  evne	
  til	
  å	
  bidra	
  til	
  et	
  faglig	
  fremragende	
  universitet.	
  Dårlig	
  planlagt	
  endringer	
  
medfører	
  utvilsomt	
  en	
  betydelig	
  økonomiske	
  risiko	
  for	
  Noragric	
  og	
  andre	
  enheter.	
  
	
  
Styret	
  bemerker	
  at	
  det	
  var	
  en	
  sentral	
  forutsetning	
  ved	
  etableringen	
  av	
  det	
  nye	
  universitetet	
  at	
  det	
  
skulle	
  ivareta	
  og	
  utvikle	
  dets	
  mangfold	
  av	
  fagmiljøer,	
  inkludert	
  tverrfaglige	
  fagmiljøer	
  (Fægri-‐
komitéen,	
  2011:	
  26).	
  Colbjørnsen-‐utvalgets	
  mandat	
  var	
  å	
  evaluere	
  NMBU	
  styringsmodell	
  og	
  ledelse.	
  
Utvalget	
  har	
  ikke	
  undersøkt	
  universitetets	
  fagområder	
  og	
  har	
  derfor	
  lite	
  å	
  bidra	
  med	
  til	
  en	
  faglig	
  
omorganisering.	
  I	
  sitt	
  forslag	
  om	
  hva	
  som	
  er	
  NMBUs	
  strategiske	
  fortrinn	
  overså	
  utvalget	
  betydningen	
  
av	
  samfunnsfagene	
  og	
  kompetanse	
  om	
  internasjonale	
  forhold.	
  Noragrics	
  styre	
  finner	
  at	
  
samfunnsvitenskapene	
  og	
  kompetanse	
  om	
  globale	
  forhold	
  er	
  avgjørende	
  for	
  oppfyllelse	
  av	
  NMBUs	
  
samfunnsoppdrag	
  om	
  de	
  store	
  globale	
  utfordringene,	
  og	
  for	
  å	
  gjøre	
  innovasjoner	
  innen	
  
naturvitenskap	
  og	
  teknologi	
  samfunnsmessig	
  relevante.	
  	
  
	
  
Prinsipper	
  og	
  argumenter	
  for	
  et	
  nytt	
  NMBU	
  med	
  flere	
  faglige	
  enheter	
  
Styret	
  bifaller	
  rektors	
  invitasjon	
  til	
  å	
  fremsette	
  og	
  diskutere	
  alternativer	
  til	
  de	
  modellene	
  som	
  er	
  
sendt	
  på	
  høring.	
  
	
  
Noragric-‐ansatte	
  og	
  studenter	
  er	
  opptatt	
  av	
  å	
  fjerne	
  hindringer	
  for	
  samarbeid	
  på	
  tvers	
  av	
  NMBU.	
  
Mens	
  omorganiseringen	
  utløser	
  forsvarsmekanismer,	
  kan	
  små	
  enheter	
  være	
  svært	
  velegnede	
  til	
  å	
  
inngå	
  samarbeid.	
  
	
  
Noragrics	
  styre	
  finner	
  at	
  det	
  ikke	
  har	
  blitt	
  fremmet	
  en	
  overbevisende	
  argumentasjon	
  for	
  at	
  det	
  bør	
  
være	
  seks	
  eller	
  færre	
  faglige	
  enheter.	
  Et	
  rent	
  styringshensyn,	
  slik	
  som	
  størrelsen	
  på	
  rektors	
  
ledergruppe,	
  bør	
  ikke	
  overtrumfe	
  faglig	
  organisering.	
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Noragrics	
  styre	
  støtter	
  professor	
  Vincent	
  Eijsinks	
  forslag	
  om	
  prinsippene	
  for	
  en	
  modell	
  med	
  åtte	
  eller	
  
flere	
  institutter.	
  Instituttleder	
  på	
  Noragric	
  har	
  foreslått	
  en	
  lignende	
  modell	
  med	
  åtte	
  innovative	
  
”schools”.	
  1Styret	
  finner	
  at	
  denne	
  modellen	
  kan	
  styrke	
  egenarten	
  til	
  fagmiljøene	
  og	
  skape	
  en	
  attraktiv	
  
profil	
  for	
  NMBU.	
  Modellen	
  er	
  innovativ,	
  skaper	
  synergier	
  rundt	
  de	
  globale	
  utfordringene	
  i	
  NMBUs	
  
samfunnsoppdrag	
  og	
  kan	
  fremme	
  distinkte	
  og	
  velintegrerte	
  utdanningsprogrammer	
  av	
  høy	
  
samfunnsmessig	
  relevans.	
  Å	
  fjerne	
  fakultetene	
  vil	
  gi	
  innsparinger	
  og	
  en	
  enklere	
  modell	
  som	
  støtter	
  
forskningsbasert	
  undervisning	
  og	
  god	
  kontakt	
  mellom	
  administrasjon	
  og	
  fag.	
  Den	
  korte	
  avstanden	
  
mellom	
  ansatte	
  og	
  ledere	
  fremmer	
  demokratisk	
  deltakelse.	
  En	
  slik	
  modell	
  kan	
  derfor	
  forebygge	
  de	
  
konflikter	
  og	
  kostnader	
  som	
  ventelig	
  vil	
  oppstå	
  hvis	
  modell	
  1,	
  2	
  eller	
  3	
  iverksettes,	
  og	
  i	
  stedet	
  fremme	
  
NMBUs	
  strategier	
  for	
  fremragende	
  utdanning	
  og	
  forskning.	
  
	
  
En	
  slik	
  modell	
  kan	
  også	
  gi	
  NMBU	
  og	
  Noragric	
  muligheten	
  til	
  å	
  posisjonere	
  seg	
  nasjonalt	
  ved	
  å	
  utvikle	
  
en	
  innovativ	
  School	
  of	
  Global	
  Studies,	
  landets	
  første,	
  på	
  grunnlag	
  av	
  den	
  tverrfaglige	
  kompetanse	
  
Noragric	
  har	
  bygd	
  opp	
  innen	
  internasjonale	
  miljø-‐	
  og	
  utviklingsstudier	
  inkludert	
  internasjonale	
  
relasjoner.	
  En	
  School	
  of	
  Global	
  Studies	
  kan	
  skape	
  en	
  unik	
  posisjon	
  og	
  et	
  komparativt	
  fortrinn	
  for	
  
NMBU	
  i	
  oppfyllelsen	
  av	
  samfunnsoppdraget	
  om	
  å	
  bidra	
  til	
  å	
  løse	
  globale	
  utfordringer	
  innen	
  dets	
  
fagområder.	
  
	
  
Gitt	
  disse	
  mulighetene	
  samt	
  styrets	
  negative	
  vurdering	
  av	
  de	
  modellene	
  som	
  er	
  sendt	
  på	
  høring,	
  
redegjort	
  for	
  under,	
  vil	
  styret	
  på	
  det	
  sterkeste	
  anmode	
  rektor	
  og	
  universitetsstyret	
  om	
  å	
  åpne	
  for	
  et	
  
høyere	
  antall	
  faglige	
  enheter	
  og	
  ta	
  initiativ	
  til	
  en	
  fase	
  to	
  av	
  omorganiseringen	
  som	
  sikrer	
  faglige	
  mål	
  
og	
  god	
  prosess.	
  

	
  
Vurdering	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  for	
  omorganisering	
  

Noragrics	
  interesse	
  og	
  formål	
  er	
  å	
  bidra	
  til	
  å	
  virkeliggjøre	
  NMBUs	
  samfunnsoppdrag	
  og	
  strategier	
  i	
  
aktivt	
  samarbeid	
  med	
  de	
  andre	
  enhetene	
  i	
  et	
  fremragende,	
  internasjonalt	
  orientert	
  universitet.	
  
Dessverre	
  finner	
  styret	
  at	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  ikke	
  er	
  egnet	
  til	
  å	
  fremme	
  denne	
  interessen	
  og	
  
dette	
  formålet.	
  
	
  
Modell	
  1	
  (og	
  2)	
  ble	
  til	
  i	
  en	
  konkurranse	
  mellom	
  instituttene	
  om	
  å	
  unngå	
  tvangssammenslåinger,	
  med	
  
begrenset	
  faglig	
  argumentasjon,	
  i	
  en	
  prosess	
  hvor	
  små	
  grupper	
  i	
  praksis	
  hadde	
  veto-‐rett	
  over	
  
hovedinnholdet	
  i	
  de	
  enkelte	
  modellene.	
  Styret	
  merker	
  seg	
  at	
  modellene	
  bare	
  oppfyller	
  
universitetsstyrets	
  vedtak	
  av	
  21.1.2016	
  hvis	
  de	
  tidligere	
  instituttene	
  reelt	
  fjernes	
  som	
  styringsnivåer.	
  
Det	
  er	
  derfor	
  risiko	
  for	
  at	
  NMBU	
  innfører	
  et	
  skinn-‐styre,	
  med	
  en	
  svak	
  formell	
  overbygning	
  og	
  en	
  reell,	
  
men	
  uetterrettelig	
  ledelse	
  med	
  svak	
  legitimitet	
  på	
  nivå	
  tre.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
1	
  Modellen	
  foreslår	
  åtte	
  ”schools”	
  (institutter	
  eller	
  høyskoler)	
  for:	
  1)	
  Miljø	
  og	
  naturforvaltning,	
  2)	
  

Landskapsarkitektur	
  og	
  planlegging,	
  3)	
  Mat	
  og	
  landbruk,	
  4)	
  Biovitenskap,	
  5)	
  Veterinærmedisin,	
  6)	
  
Matematiske	
  realfag	
  og	
  teknologi,	
  7)	
  Økonomi	
  og	
  handel,	
  og	
  8)	
  Globale	
  studier	
  (Noragric).	
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Noragrics	
  styre	
  avviser	
  en	
  sammenslåing	
  av	
  Noragric	
  og	
  Handelshøyskolen,	
  spesielt	
  med	
  Noragric	
  i	
  en	
  
sekundær	
  rolle:	
  
−   Handelshøyskolen	
  har	
  gjort	
  det	
  klart	
  at	
  det	
  ikke	
  er	
  en	
  løsning	
  de	
  støtter	
  og	
  har	
  derfor	
  insistert	
  på	
  
at	
  Noragric	
  skal	
  ha	
  en	
  annenrangs	
  rolle	
  som	
  en	
  underavdeling	
  av	
  en	
  «Handelshøyskole».	
  
−   Løsningen	
  svekker	
  Noragric’s	
  profil	
  som	
  internasjonal	
  enhet	
  og	
  NMBU	
  Handelshøyskolen	
  som	
  et	
  
viktig	
  varemerke	
  for	
  universitetet,	
  slike	
  at	
  begge	
  enheter	
  og	
  NMBU	
  blir	
  skadelidende.	
  
−   Noragric	
  og	
  Handelshøyskolen	
  har	
  utviklet	
  distinkte	
  og	
  svært	
  forskjellige	
  faglige	
  profiler	
  og	
  
tilnærminger.	
  Blant	
  annet	
  derfor	
  vekker	
  modell	
  1	
  betydelig	
  motstand	
  i	
  begge	
  enheter,	
  og	
  det	
  er	
  
tvil	
  om	
  den	
  lar	
  seg	
  gjennomføre	
  i	
  praksis.	
  
−   Styret	
  tviler	
  på	
  at	
  innføring	
  av	
  et	
  nytt	
  forvaltningsnivå	
  over	
  de	
  to	
  enhetene	
  vil	
  være	
  egnet	
  til	
  å	
  
fremme	
  suksess	
  for	
  de	
  to	
  instituttenes	
  ulike	
  økonomiske	
  strategier.	
  
−   Studenter	
  og	
  stab	
  anerkjenner	
  at	
  Noragric	
  og	
  Handelshøyskolen	
  har	
  betydelige	
  felles	
  interesser	
  
for	
  temaer	
  som	
  fattigdom	
  og	
  utviklingsøkonomi,	
  økonomisk	
  historie,	
  filosofi	
  og	
  etikk,	
  og	
  
eiendomsrettigheter.	
  Disse	
  synergiene	
  utvikles	
  best	
  gjennom	
  felles	
  undervisnings-‐	
  og	
  
forskningsinitiativer,	
  som	
  finnes	
  i	
  dag,	
  og	
  fremmes	
  ikke	
  av	
  en	
  sammenslåing.	
  	
  
	
  
Med	
  hensyn	
  til	
  Modell	
  1	
  anbefaler	
  Noragrics	
  styre:	
  Noragric	
  og	
  Handelshøyskolen	
  opprettholdes	
  
som	
  adskilte	
  enheter.2	
  

	
  
Model	
  2,	
  seks	
  enheter	
  

	
  

Selv	
  om	
  det	
  pågår	
  betydelig	
  samarbeid	
  mellom	
  Noragric	
  og	
  Institutt	
  for	
  landskapsplanlegging	
  (ILP),	
  
og	
  det	
  finnes	
  flere	
  synergier	
  innen	
  for	
  eksempel	
  eiendomsrettigheter	
  og	
  miljøforvaltning,	
  kan	
  disse	
  
best	
  videreutvikles	
  gjennom	
  allerede	
  igangsatte	
  eller	
  nye	
  initiativer	
  som	
  PhD-‐kurs	
  og	
  felles	
  
forskningsprosjekter.	
  En	
  sammenslåing	
  er	
  en	
  unødvendig	
  kostbar	
  og	
  omkalfatrende	
  metode	
  for	
  å	
  
oppnå	
  dette.	
  
	
  
Noragrics	
  styre	
  avviser	
  Model	
  2	
  fordi:	
  
	
  
−   Det	
  foreligger	
  ingen	
  god	
  faglig	
  argumentasjon	
  for	
  å	
  slå	
  sammen	
  Noragric	
  og	
  
Landskapsplanlegging.	
  Til	
  tross	
  for	
  betydelige,	
  felles	
  faglige	
  interesser	
  er	
  forskjellene	
  også	
  store,	
  
f.eks.	
  med	
  hensyn	
  til	
  geografisk	
  orientering	
  og	
  type	
  utdanning.	
  Det	
  foreslåtte	
  navnet	
  illustrerer	
  
disse	
  problemene	
  godt.	
  «Landskap	
  og	
  globale	
  studier»	
  gir	
  liten	
  mening	
  som	
  navn.	
  
−   Institutt	
  for	
  landskapsplanlegging	
  har	
  uttrykt	
  bekymring	
  for	
  at	
  en	
  sammenslåing	
  kan	
  svekke	
  
instituttets	
  egenart	
  og	
  profil	
  (styremøte	
  31.3.	
  og	
  høringsdokument).	
  	
  
−   Model	
  2	
  har	
  flere	
  dårlige	
  navn	
  på	
  enhetene,	
  som	
  viser	
  at	
  NMBU	
  vil	
  miste	
  distinkte	
  
kompetanseområder	
  og	
  merkevarer.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
2

	
  Student-‐representant	
  Hustad	
  uttrykker	
  dissens	
  over	
  for	
  avvisningen	
  av	
  alle	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  og	
  støtter	
  
det	
  syn	
  at	
  Model	
  1	
  (sammenslåing	
  av	
  Noragric	
  og	
  Handelshøyskolen)	
  er	
  det	
  beste	
  av	
  de	
  tre	
  alternativene	
  og	
  
bør	
  utredes	
  nærmere.	
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−  
−  
−  

Det	
  er	
  ikke	
  gjort	
  en	
  konsekvensutredning,	
  og	
  kostnadene	
  ved	
  å	
  etablere	
  en	
  felles	
  administrasjon,	
  
personalendringer	
  og	
  fysiske	
  flyttinger	
  fremstår	
  som	
  høye.	
  
Noragrics	
  ansatte	
  og	
  studenter	
  er	
  opptatt	
  av	
  å	
  bevare	
  engelsk	
  som	
  arbeidsspråk,	
  for	
  å	
  sikre	
  
representasjon,	
  deltakelse	
  og	
  internasjonal	
  rekruttering.	
  
Enhetene	
  har	
  gode	
  sosiale	
  miljøer,	
  men	
  ligger	
  langt	
  fra	
  hverandre	
  og	
  arbeidsmiljøet	
  kan	
  bli	
  
forverret	
  av	
  en	
  sammenslåing.	
  

	
  
Angående	
  Model	
  2,	
  anbefaler	
  Noragrics	
  styre:	
  Noragric	
  og	
  Institutt	
  for	
  landskapsplanlegging	
  forblir	
  
selvstendige	
  enheter.	
  

	
  
Model	
  3,	
  4	
  enheter	
  

	
  

	
  

Modell	
  3	
  legger	
  tilsynelatende	
  til	
  rette	
  for	
  en	
  styrket	
  administrasjon	
  og	
  et	
  mer	
  helhetlig	
  balansert	
  
NMBU.	
  Likevel	
  finner	
  Noragric-‐styret	
  at	
  det	
  er	
  flere	
  alvorlige	
  svakheter	
  ved	
  Modell	
  3:	
  
	
  
−   Modell	
  3	
  savner	
  en	
  faglig	
  begrunnelser,	
  og	
  gir	
  ingen	
  faglig	
  fornying.	
  
−   Som	
  de	
  første	
  to	
  modellene,	
  skaper	
  Modell	
  3	
  ingen	
  utdannings-‐,	
  forsknings-‐	
  og	
  
innovasjonssynergier	
  mellom	
  Adamstuen	
  og	
  Ås-‐miljøene,	
  som	
  var	
  et	
  politisk	
  krav	
  da	
  NMBU	
  ble	
  til	
  
(Fægri-‐utvalget,	
  2011:	
  26).	
  
−   Det	
  er	
  en	
  fordel	
  at	
  navnet	
  synliggjør	
  samfunnsvitenskapene	
  på	
  NMBU,	
  men	
  samtidig	
  reflekterer	
  
det	
  ikke	
  den	
  tverrfaglige	
  kompetansen	
  –	
  på	
  tvers	
  av	
  samfunn,	
  miljø	
  og	
  landbruk	
  –	
  som	
  mange	
  av	
  
våre	
  ansatte	
  verdsetter.	
  
−   Modell	
  3	
  tydeliggjør	
  problemet	
  med	
  å	
  slå	
  sammen	
  for	
  mange	
  enheter,	
  noe	
  som	
  vil	
  kreve	
  en	
  
ledelse	
  på	
  nivå	
  3	
  som	
  har	
  lite	
  strategisk	
  ansvar	
  og	
  svak	
  legitimitet.	
  
−   Den	
  sterke	
  endringen	
  i	
  styresett,	
  med	
  instituttenes	
  tap	
  av	
  autonomi,	
  har	
  mange	
  konsekvenser	
  for	
  
myndighet,	
  faglig	
  utvikling	
  og	
  økonomisk	
  virksomhet;	
  disse	
  har	
  ikke	
  blitt	
  analysert	
  og	
  diskutert.	
  
Styret	
  merker	
  seg	
  at	
  Fægri-‐utvalget	
  2011	
  gikk	
  mye	
  grundigere	
  inn	
  i	
  saken	
  enn	
  NMBU	
  har	
  gjort	
  i	
  
2016.	
  
	
  
Noragrics	
  styre	
  fraråder	
  derfor	
  innføring	
  av	
  modell	
  3.	
  
	
  
Oppsummering	
  av	
  negative	
  virkninger	
  av	
  modellene	
  
Konsekvensene	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  er	
  ikke	
  utredet,	
  og	
  styret	
  anslår	
  at	
  de	
  vil	
  medføre	
  
betydelige	
  kostnader	
  og	
  risikoer	
  for	
  fagmiljøer	
  og	
  kjernevirksomhet,	
  blant	
  annet:	
  
−   Tap	
  av	
  et	
  profilert	
  internasjonalt,	
  engelskspråklig	
  fagmiljø	
  samt	
  risiko	
  for	
  å	
  miste	
  verdifull	
  
stab	
  som	
  forventer	
  et	
  slikt	
  fag-‐	
  og	
  arbeidsmiljø	
  
−   Tap	
  av	
  andre	
  viktige	
  profilerte	
  og	
  selvstendige	
  fagmiljøer,	
  som	
  Landskapsplanlegging	
  og	
  
Handelshøyskole	
  
−   En	
  risiko,	
  i	
  modell	
  1	
  og	
  2,	
  for	
  å	
  svekke	
  samfunnsfagenes	
  og	
  tverrfaglige	
  tilnærmingers	
  status	
  
og	
  bidrag	
  til	
  universitetet	
  og	
  samfunnet	
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−   Konflikt	
  ved	
  innføring	
  av	
  tvungne	
  fusjoner	
  mellom	
  enheter	
  med	
  usammenhengende	
  
fagområder	
  eller	
  innføring	
  av	
  en	
  kontroversiell	
  fakultetsmodell	
  
−   Kostnad	
  ved	
  å	
  bygge	
  nye	
  felles	
  administrasjoner	
  
−   Risiko	
  for	
  dårligere	
  kontakt	
  mellom	
  administrasjon	
  og	
  fagmiljø	
  
−   Risiko	
  for	
  fallende	
  motivasjon	
  og	
  vilje	
  blant	
  ansatte	
  til	
  å	
  påta	
  seg	
  faglige	
  og	
  representative	
  
verv	
  ved	
  universitetet	
  som	
  en	
  demokratisk	
  organisasjon	
  
−   Sentralisering	
  av	
  tilsetting	
  til	
  nivåer	
  med	
  dårlig	
  forståelse	
  for	
  fagmiljøets	
  egenart	
  

	
  
Svar	
  på	
  høringsspørsmål	
  
Faglig	
  organisering	
  
1.   Hvilken	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  man	
  mener	
  best	
  understøtter	
  NMBUs	
  strategiske	
  mål	
  for	
  
forskning	
  og	
  innovasjon,	
  utdanning	
  og	
  forskningsformidling.	
  
Noragrics	
  styre	
  mener	
  at	
  ingen	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  fremmer	
  oppnåelse	
  av	
  NMBUs	
  
strategiske	
  mål	
  sammenlignet	
  med	
  organiseringen	
  slik	
  den	
  er	
  i	
  dag,	
  i	
  stedet	
  truer	
  hver	
  av	
  dem	
  
måloppnåelsen	
  på	
  ulike	
  måter.	
  For	
  modell	
  1	
  og	
  2	
  begrunnes	
  dette	
  med	
  sammenslåingen	
  av	
  Noragric	
  
med	
  andre	
  enheter	
  uten	
  klar	
  faglig	
  begrunnelse	
  og	
  hensikt,	
  undervurderte	
  omkostninger	
  og	
  til	
  dels	
  
sterk	
  motstand	
  i	
  enhetene.	
  Slik	
  modell	
  1	
  presenteres,	
  med	
  Noragric	
  i	
  en	
  sekundær	
  rolle,	
  er	
  den	
  
neppe	
  gjennomførbar.	
  Styret	
  frykter	
  at	
  en	
  sentralisert,	
  tre-‐nivå-‐modell	
  (nr.	
  3)	
  vil	
  være	
  topp-‐tung	
  og	
  
preget	
  av	
  avstand	
  mellom	
  universitetsledelse	
  og	
  enheter.	
  Å	
  nå	
  NMBUs	
  strategiske	
  mål	
  forutsetter	
  en	
  
sunn	
  økonomi.	
  Det	
  er	
  ikke	
  forklart	
  hvordan	
  den	
  foreslåtte	
  omorganiseringen	
  skal	
  sikre	
  dette.	
  
	
  
1.   Hvilken	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  som	
  best	
  balanserer	
  behovet	
  for	
  faglig	
  spesialisering,	
  
flerfaglighet	
  og	
  tverrfaglighet.	
  
Ingen	
  av	
  de	
  forslåtte	
  modellene	
  gir	
  samme	
  uavhengighet	
  i	
  ansettelser,	
  samarbeid	
  og	
  faglig	
  vekst	
  
som	
  instituttene	
  har	
  i	
  dag.	
  Noragric	
  er	
  avhengig	
  av	
  en	
  organisasjon	
  som	
  støtter	
  dets	
  pluralistiske,	
  
kritiske	
  og	
  tverrfaglige	
  tilnærminger	
  på	
  tvers	
  av	
  samfunns-‐,	
  natur	
  og	
  landbruksvitenskapene.	
  Dette	
  er	
  
ikke	
  tilstrekkelig	
  belyst	
  i	
  begrunnelsen	
  for	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  og	
  gir	
  derfor	
  ingen	
  garanti	
  for	
  at	
  
instituttets	
  faglige	
  egenart,	
  styrke	
  og	
  bidrag	
  til	
  resten	
  av	
  universitetet	
  vil	
  bli	
  utviklet	
  videre.	
  Det	
  er	
  
tvert	
  imot	
  risiko	
  for	
  at	
  disse	
  vil	
  svekke	
  det	
  tverrfaglige	
  miljøet	
  som	
  er	
  utviklet	
  gjennom	
  tre	
  tiår	
  samt	
  
svekke	
  det	
  effektive	
  samarbeidet	
  bruken	
  av	
  engelsk	
  som	
  arbeidsspråk	
  muliggjør.	
  
	
  
Administrativ	
  organisering	
  
Styret	
  finner	
  at	
  forslagene	
  om	
  reformer	
  i	
  sentraladministrasjonen	
  er	
  mangelfulle	
  og	
  trenger	
  en	
  
grundigere	
  bearbeiding	
  og	
  fremstilling	
  satt	
  i	
  sammenheng	
  med	
  hele	
  administrasjonen	
  i	
  det	
  
omorganiserte	
  universitetet.	
  
1.   Hvilken	
  av	
  de	
  foreslåtte	
  modellene	
  man	
  mener	
  best	
  er	
  tilpasset	
  arbeidet	
  for	
  å	
  oppnå	
  målene	
  på	
  de	
  
prioriterte	
  områdene	
  i	
  NMBUs	
  strategi.	
  
Vi	
  støtter	
  forslaget	
  om	
  pro-‐rektorer	
  med	
  ansvar	
  for	
  forskning	
  og	
  utdanning,	
  som	
  dermed	
  kan	
  
støtte	
  opp	
  om	
  valgt	
  rektors	
  overordnede	
  faglige	
  og	
  strategiske	
  ansvar	
  og	
  ledelse.	
  
2.   Hvorvidt	
  oppgaveområdene	
  som	
  er	
  tillagt	
  de	
  enkelte	
  enhetene	
  er	
  hensiktsmessige	
  i	
  forhold	
  til	
  de	
  
operasjonelle	
  prosessene	
  og	
  rolle/fagutøvelsen.	
  
Styret	
  anbefaler	
  adskilte	
  seksjoner	
  for	
  økonomi	
  og	
  personal,	
  slik	
  at	
  de	
  kan	
  ledes	
  av	
  spesialister	
  på	
  
sitt	
  felt	
  (alternativ	
  1a	
  og	
  b).	
  
	
  
Noragrics	
  styre	
  takker	
  for	
  anledningen	
  til	
  å	
  delta	
  i	
  høringen,	
  med	
  ønske	
  om	
  at	
  prosessen	
  videre	
  og	
  
det	
  endelige	
  resultatet	
  blir	
  svært	
  vellykket	
  for	
  hele	
  universitetet.	
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
VetBio - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Notat
Til
Mari Sundli Tveit/NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kopi til

Vår ref.

Dato

16/01414-7

14.04.2016

Svar på høring fra VetBio - Omorganisering NMBU fase 1
Vi viser til utsendte høringsdokumenter vedrørende omorganisering av NMBU
med vekt på ledelses- og styringsmodell. Fakultetsstyret for Fakultet for
veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) har vurdert disse dokumentene og
har innledningsvis noen sentrale bemerkninger knyttet til logikken i prosessen.
Svaret er ikke et konsensus styrevedtak fra VetBio-styret, men er en syntese av
styremedlemmers enkeltinnspill som også vil bli fremlagt for rektor. Siden også
det nå er besluttet at US 28. april ikke er et endelig beslutningspunkt om endelig
faglig struktur men at dette skal besluttes 16. juni sammen med adm-struktur, vil
VetBio-styret kunne komme tilbake med mulig omforent styrevedtak ultimo mai.

Idéen med NMBU.

Vi vil primært bemerke at hele idéen og visjonen med NMBU er synergien som
følge av fusjonen mellom UMB og NVH med tilhørende bygg av ledende nasjonalt
format og med oppdragsgivers (KDs) effektmål som følger:
Effektmål 1 – utdanning
• Sikre internasjonal akkreditering av veterinær- og dyrepleiestudiene
• Muliggjøre økning av veterinærstudiet fra 70 til 90 studenter pr. år og utvide
dyrepleierstudiet til et bachelorstudium
• Antall uteksaminerte PhD-kandidater fra tverrfaglige miljøer innen Fakultet for
veterinærmedisin og biovitenskap skal økes med minst fem kandidater per år innen
2025.

Effektmål 2 – forskning
• Øke konkurransekraften innen bioproduksjon og veterinærmedisin og gi 20 %
økning i tildeling av nasjonale og internasjonale forskningsmidler innen 5 år etter at
nye bygninger er tatt i bruk.
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•
•
•

Forskningsomfanget innen akvakultur og akvamedisin økes med 20 % innen 5 år
etter at nye bygninger er tatt i bruk.
Gi Veterinærinstituttet mulighet for å ivareta økende krav til sykdomsberedskap,
helse og velferd hos fisk og dyr og sikre fôr- og mattrygghet både på kort og lang sikt.
10 % økning i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeidsprosjekter med
andre forskningsinstitusjoner, industri og næring innen 5 år etter ferdigstillelse.

Effektmål 3 – innovasjon
• Innovasjon og næringsutvikling på områdene bioproduksjon og veterinærmedisin
skal økes med 20 % innen 10 år etter at nye bygninger er tatt i bruk.

Effektmål 4 – administrasjon
• Effektiviseringsgevinst på 20 % på administrative oppgaver, og denne besparelsen
skal være overført til faglig virksomhet og strategiske satsninger innen 5 år etter at
bygningen er tatt i bruk.
• Felles utnyttelse og investering i forskningsinfrastruktur mellom NMBU,
Veterinærinstituttet og instituttsektoren for øvrig gir 10 % effektiviseringsgevinst.

Man kan ha ulik mening om realismen i disse målene men de er gitt og man må
forholde seg til disse inntil noe annet er besluttet.

Til tross for at Fakultet VetBio har manglet mandat, budsjetter og ressurser som
normalt forbindes med funksjonelle fakulteter, har vi vært selve
«fusjonsfakultetet». Vi har arbeidet målbevisst og tett med instituttene og NMBUs
ledelse for å oppfylle disse ambisjonene i 2-campusperioden og levert resultater
(også bemerket av Colbjørnsen-utvalget):
 Initiering av forskningsprosjekter med nye koblinger og synergier mellom de
to campus
 Etablering av arbeidsgruppe for utdanningssamarbeid
 Faglig ankerpunkt i Samlokaliseringsprosjektet
 Samarbeid med næringen om etablering av større FoU-prosjekter, herunder
også med nye finansieringsmekanismer
 Arbeid med styrking av felles kjernefasiliteter og FoU-infrastruktur
 Arbeid med utvikling av viktige elementer i NMBUs innovasjonssystemer

Vi stiller oss derfor undrende til at utvalgets mandat gitt av universitetsstyret
ikke har omfattet vurdering av hovedsaken med NMBU, selve fusjonen og det
store bygge og flytteprosjektet, og tilhørende forventede effektmål.
Naturlig nok har da heller ikke Colbjørnsen-utvalget gitt dette hovedelementet i
NMBU-synergien noe særlig oppmerksomhet til tross for at utvalget legger
hovedvekt på at nå skal man inn i en ny fase for å høste synergi.

Videre savner vi sentrale elementer som hører med til all omorganisering, nemlig
mandat og bemyndigelse på de ulike styringsnivåene: budsjettstrukturer
(fordelinger mellom operasjonelle og strategiske budsjetter), bemanning,
beslutnings- og ansvarsfordeling. Vi forstår at dette etter hvert skal nedfelles i
nytt styringsreglement, men hovedføringer for dette bør være med i veikartet
også nå.
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Vi vil også bemerke at dekanatet for vel ett år siden la fram forslag for
Fakultetsstyret om å omorganisere instituttene på campus Adamstuen for å
maksimere lokal synergi og lage mer kostnadseffektive løsninger. Prosessen ble
lagt på vent med forslag om å heller bruke tiden fram til flytting 2019 da effekten
av slik omstrukturering først ville tas ut ved etableringen på Ås, der man også da
var optimalt rigget for styrket synergi med resten av NMBU.

I lys av denne beslutningen er det også overraskende at man har besluttet å rigge
om hele NMBU på noen måneder i stedet for å utvikle strukturen fram mot den
store milepælen: fysisk samlokalisering av de to campus i 2019 og som alle
oppfatter som hovedsaken i fusjonen med tilhørende risikostruktur men med
forventet stort samarbeids- og synergiutbytte.

Fakultetet vil, med henvisning til ovenstående, peke på at det største prosjektet
ved NMBU de nærmeste årene vil være å ferdigstille detaljplanleggingen,
forberede og gjennomføre flyttingen og bygge og ta i bruk de største nybyggene i
universitetssektoren i Norge. En ny styrings- og ledelsesmodell må synliggjøre
hvordan dette skal gjennomføres på en optimal måte for å kunne innfri de store
forventningene internt og eksternt. Vi vil knytte kommentarer til dette under de
ulike modellene. Overordnet er det et fremtredende syn i Fakultetsstyret, og som
er i tråd med vårt vedtak om omorganisering av campus Adamstuen, at det kan
være fornuftig å vente med å gjennomføre omorganisering til NMBU er
samlokalisert. Det er også styremedlemmer hos oss som mener at enhver ny
organisasjonsmodell som innebærer en deling av VetBio er et stort tilbakeskritt i
den formelle og reelle prosessen for å hente ut synergier og fusjonsmessige
gevinster. Ikke minst vil det sende ut svært uheldig signal til offentligheten i en
krevende tid for NMBU

Fakultetsstyret har fått signaler om at studentenes stemme har blitt ignorert i
denne prosessen. En rekke studenter bruker mye tid på å sette seg inn i
dokumentene, og gi tilbakemeldinger, og blir ignorert. Studentene oppfatter dette
som en konsekvens av tempoet i dette arbeidet, og anbefaler at det ikke legges
opp til en ny omorganisering i 2019 etter den pågående omorganiseringen.

Faglig organisering

Høringsinstansene ble bedt om å svare på følgende spørsmål:
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs
strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og
forskningsformidling.
2. Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig
spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet.

Før vi diskuterer de ulike alternativene, så vil vi knytte en kommentar til
Colbjørnsenutvalgets rapport. De peker i kapittel 6.1 på fakultetenes bidrag til
flerfaglig synergi. Her fremheves VetBio som det fakultetet som har kommet
lengst i arbeidet med å identifisere og utnytte synergier knyttet til det nye
universitetet. Det er riktig at man har hatt stort fokus på dette og har kommet et
stykke på vei med å skape og høste synergier i fusjonsprosessen. Vi vil
understreke betydningen av at dette arbeidet videreføres og intensiveres
uavhengig av hvilken styrings- og ledelsesmodell som blir valgt
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Vi konstaterer at alle workshops i NMBU under prosessen har endt opp med
veterinærvirksomheten som én enhet. Det er også overveiende enighet i
fakultetsstyret om at det er et hensiktsmessig grep å ha de fire
veterinærmedisinske instituttene samlet i én enhet. Dette vil styrke den faglige
utviklingen i enheten, forenkle fusjonsprosessen og gi en bedre faglig styring av
byggeprosjektet. Flere i fakultetsstyret mener, som nevnt, at en splitting av
VetBio er et tilbakeskritt i forhold til den gode fusjonssynergien som er satt i
gang i regi av fakultetet. Det er på den annen side ubegrensede muligheter for å
videreutvikle synergien på alle leveringer selv om veterinærdelen organiseres
som én enhet.
Videre ser vi det naturlig at andre tilgrensende fagområder på Ås bør samles i en
enhet (IHA, IKBM og IPV). Dette vil potensielt utløse synergier både internt i den
nye enheten, samtidig som man skaper gode samarbeidsmiljø mellom de to
enhetene. Imidlertid forutsetter en slik organisering et tredje nivå, siden disse
tre instituttene er for store både når det gjelder faglig bredde, studieretninger og
antall ansatte til å kunne være under ett styringsnivå.

Dette gjør at modell 1 og 3 vurderes som best. Modell 3 med fire enheter er det
som danner grunnlag for typiske fakulteter etter norske forhold. Modell 1 og 3
anses som like gode til å understøtte NMBUs strategiske mål (spørsmål 1) og å
balansere behovet for spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet. Noen av
medlemmene vil ikke gå inn for modell 3.
Modell 2 virker ikke like godt faglig begrunnet, og gir dårligere grunnlag for
flerfaglighet og tverrfaglighet. Enkelte av medlemmene i fakultetsstyret
foretrekker denne modellen, blant annet basert på strukturen er mer balansert
ved at størrelsen på enhetene er noenlunde jevnstore. Det største ankepunktet
mot modell 2 er at IMT og HH foreslås slått sammen, noe som på mange måter
mangler potensiale for flerfaglighet og synergi.
En ikke unaturlig logikk i organisering er å la utdanningen/profesjonsretningen
være et førende element. Da kan man fremføre at IHA, IPV og Vet er ledende
profesjonsrettede utdanninger mens IKBM er en sterk samling basalfag og
matvitenskap med stor utdanningsportefølje på basalfagene. Legger man dette til
grunn, så kan IKBM fremstå som en enhet, IHA-IPV som bioproduksjonsrettet og
de 4 Vet-enhetene mot veterinærprofesjonen, dvs VetBio transformert til 3
enheter basert på sine 7 institutter. Med resten av NMBU-instituttene organisert
som eksisterende fakulteter (Miljøtek og SamVit), vil man da ende opp med 5
enheter.
Fusjonen. Uansett faglig organisering, NMBU må legitimere og synliggjøre
overfor oppdragsgiver, KD, at man har innrettet seg for å maksimere effekten av
det overordnede tiltaket, nemlig å fusjonere UMB og NVH til ca. 8 mrd. kr.
Innovasjonen. Vi vil også bemerke at tilrettelegging for styrket innovasjon er
sentrale oppgaver for alle universiteters samfunnsoppdrag etter den nye
universitetsloven. Dette temaet er lite eller ikke berørt av Colbjørnsen-rapporten
men listet i mandatet. VetBio har jobbet målbevisst med å utvikle
«innovasjonsøkosystemet» på NMBU ved å lede innovasjonsstrategien og vært
motor med å holde moment på etablering av et innovasjonssenter på Campus Ås.
Som et ledd i denne strategien er det blant annet også funnet gode løsninger for
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det fysisk fragmenterte plantevitenskapsmiljøet og en modell for felles
kjernefasilieter.

Administrativ organisering

1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best er tilpasset arbeidet for å
oppnå målene på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.
2. Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er
hensiktsmessige i forhold til de operasjonelle prosessene og rolle/fagutøvelsen.
Det presenteres to modeller som begge har alternativer med valgt og ansatt
rektor. Spørsmålet om ansatt/valgt rektor avklares sannsynligvis i juni, og vil
ikke kommenteres her. Det er likevel kommet flere innspill på at man ønsker
valgt rektor.
Det er en vurdering i fakultetsstyret at administrativ modell 2 med fem enheter
er den foretrukne. Fakultetsstyret ønsker å ha fem i stedet for seks avdelinger.
Det stilles spørsmål om behovet for egen enhet for økonomi og det er innspill om
at kommunikasjonsavdelingen kunne legges under forskningsavdelingen for å
knytte den nærmere dem det skal kommuniseres fra.

Uansett endelig modell, er det avgjørende viktig å utvikle modellen etter følgende
prinsipp: de faglige leveringene (utdanning, forskning, innovasjon) skal være
premissgivende og den administrative strukturen skal innrettes for å betjene
disse optimalt. Et sentralt tema som har vær gjenganger i diskusjoner om
samspillet mellom administrative tjenester og fagenhetene er å få etablert
effektive sentrale tjenester knyttet til søknader for større FoU-prosjekter og
sentre samt også assistanse i den operasjonelle fasen av disse.
Med hilsen

Øystein Lie
Dekan
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Odd Magne Rødseth
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Høringsuttalelse ny organisasjonsmodell NMBU ProdMed styremøte og samlet innspill fra
instituttet.

Vedtak:
Styret gir følgende høringsuttalelse:

Etter innspill fra Colbjørnsenutvalget har Universitetsstyret besluttet å redusere antall
styringsnivåer fra tre til to innenfor en struktur med inntil seks enheter på nivå 2. ProdMeds styre
er enig i Universitets styrets vedtak og støtter prosessen som skal komme frem til en ny
organisasjonsstruktur fra 01.08.2016. (01.01.2017). Generelt mener ProdMed at en
omorganisering bør ha lenger horisont enn frem til flytting.

I høringsnotatet presenteres det tre alternative forslag til ny organisasjonsstruktur. I alle modellene
er de fire instituttene på Adamstuen samlet i en enhet. Instituttstyret støtter dette, og synes alle tre
alternativene er akseptable.

Medlemskap i EAEVE akkreditering fra Norges veterinærhøgskole (NVH) er videreført inn i
NMBU. NMBU veterinærhøgskolen er full akkreditert og kan sammenlignes med andre
tilsvarende veterinære utdanningsinstitusjoner i utlandet. For å vurdere kvaliteten på utdanningen,
og deltakelsen i EAEVE og ESEVT (dyrepleieutdanning) er det påkrevd å kvalitetssikre og utvikle
dagens veterinærutdanning. Føringen i EAEVE-rapporten (2014) og kravene i EU-direktivene
2013/55/EU og 2005/36/EC må være oppfylt for å opprettholde akkrediteringen.

Utdanningen av veterinærer, spesielt klinisk undervisning, er meget ressurskrevende. Det er derfor
KD gi de høyeste nivå på tildelingen per student på veterinærstudiet (kategori A) og tar hensyn til
innsatsen bak studiepoengene. Det er NMBU selv som står fritt til å avgjøre hvorvidt «innsatsen
bak» skal medføre ulik vektlegging av studiepoengene. Det er viktig at fremtidige budsjettmodeller
styrker kompetansen innen klinisk veterinærmedisin å sikre undervisningen, akkrediteringen og
inntjeningen etter flyttingen av den hele veterinære enhet i 2019.

Styret ser det derfor som en fordel å kun ha 4 enheter på nivå 2. Mange flere enheter på nivå to
(flere enn 6) svekker vår autonomi og myndighet til styring og ledelse av den veterinære
1
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utdanningseneheten ved NMBU. Etter Colbjørnsenutvalgets vurdering har noen institutter på
NMBU campus Ås urimelig stor makt og lokale særinteresser får ofte mer oppmerksomhet og
gjennomslag på bekostning av helheten, mindre institutter. ProdMeds styre støtter derfor modell
3.

Navnevalg på nivå 2 bør vurderes nøye. Styret støtter forslaget om at enhetene på nivå to blir
fakulteter.

Forslag for nytt navn for en veterinærenhet: «Fakultet for veterinærmedisin».

For den nye administrative organisering støtter ProdMeds styre modell 1a og 2a.

2
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
BasAm - Institutt for basalfag og akvamedisin

Notat
Til
Hans Gran/Ledelsesstab
Kopi til
Ole Taugbøl/BasAm - Institutt for basalfag og akvamedisin

Vår ref.

Dato

16/01414-16

15.04.2016

Høringssvar fra BasAm - omorganisering av NMBU fase
1
Høringssvaret fra BasAm er bygget på diskusjoner i allmøte og gjennomgang i
seksjonsledergruppen ved instituttet og e-postkommunikasjon blant
medlemmene i instituttstyret. Utkast høringssvar er sirkulert i to omganger, da
premissene ble endret før høringsfristen gikk ut.

Instituttleder ble gjort oppmerksom på at prosessen som var grunnlaget for
høringssaken og høringsbrevet har aktivt gått videre under høringsfristen. Før
høringsfristen var ute, var det allerede konkludert at ingen av de forelagte
modeller lenger var aktuelle for rektor å fremme for styret. Instituttet vil med
henvisning til nevnte prosess vise til konklusjon 4 i Colbjørnsenrapporten. «….og
en del institutters uforholdsmessig store makt fører til at lokale særinteresser får
for stort gjennomslag på bekostning av NMBUs overordnete formål og helhetlige
interesser.»

Det store utviklingsprosjektet som pågår er flyttingen og den «reelle»
sammenslåingen av NVH og UMB i 2019. Veterinærhøgskolen er i en kontinuerlig
endringsprosess for å kunne lykkes fullt ut med fusjonen. I fusjonen må selvsagt
også «UMB» gjennomføre endringer. Vi fraråder sterkt en videre utsettelse av
nødvendige endringer av de åpenbare strukturelle svakheter som
Colbjørnsenrapporten påpeker. Videre at de endringer som nå gjøres har en
horisont som strekker seg lengre enn til 2019.
Faglig organisering
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs
strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og
forskningsformidling.
Bendt Rimer
bendt.rimer@nmbu.no
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I beskrivelsen av NMBUs samfunnsoppdrag legges det vekt på de store
globale utfordringene innen miljø, bærekraftig utvikling, helse, klima, energi,
matproduksjon og areal og ressursforvaltning. NMBU har ambisiøse mål for
fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon innenfor alle
disse vide temaene. Vi er enige i anbefalingene til Colbjørnsenutvalget om
færre og større enheter på nivå 2.

Alle forslag innebærer en samling av det veterinærmedisinske
profesjonsstudium. Det er en absolutt nødvendighet at profesjonsstudiene
innen veterinærmedisin får en samlet ledelse og administrasjon. Vi har høye
ambisjoner for de veterinærmedisinske profesjonsstudiene, og klare mål om
å forbli EAEVE akkreditert. (EAEVE; European Association of Establishments
for Veterinary Education er den offisielle godkjennings myndighet for
veterinære utdanningsinstitusjoner i Europa.)

Vi registrerer utfordringen Campus Ås har på å finne nye optimale og
naturlige faglige enheter. Samlet sett går vi inn for modell 3 for faglig
organisering. Dagens institutter / fagområder blir da organisert etter en
disiplinær orientering, som er utredet tidligere og som danner grunnlaget for
dagens fakulteter. Ved å gi dagens fakulteter betydelig økonomisk
handlingsrom med styringsmuligheter, vil dette sannsynligvis være det beste
utgangspunktet for nyorganisering. Det gir også færre nye grenser, enn en
inndeling i 6 enheter på nivå 2.

2. Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig
spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet.
Man ønsker her å oppnå en organisering som ivaretar tilnærmet motstridene
idealer. Vi ser allikevel at en kompakt veterinærhøgskole vil kunne score
positivt på alle disse idealer sammenlignet med dagens organisering på
Adamstuen. Vi ser verdien av å samle sterke faglige miljøer tett, og at dette vil
gi synergieffekter. Et sterkt veterinærmedisinsk fagmiljø, vil selvsagt både
ønske og våge å åpne seg mot tilgrensende fag og mot internasjonale
faggrupper innen samme område. NMBU har sterke miljøer innen
akvamedisin og akvakultur. Disse må spisses hver for seg, og sammen utgjør
de en betydelig resurs, både nasjonalt og internasjonalt.
NMBU har flere faglig sterke miljøer, som bør forbli synlige på nivå 3. Noen
slike miljøer, forskergrupper, er nødvendig for NMBU for å kunne dele og bli
en interessant samarbeidspartner, både innenfor NMBU, men spesielt
eksternt, nasjonalt og internasjonalt. Det er å håpe at utvisking av dagens
mange «grenser» vil kunne gi inspirasjon til mer flerfaglig og tverrfaglig
aktivitet, og samtidig gjøre dette administrativt ukomplisert.

Administrativ organisering
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best er tilpasset arbeidet for å
oppnå målene på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.
Instituttet er klare på at alternativ 2 er naturlig, med tanke på at
administrasjonen skal være til for å støtte hovedaktivitetene utdanning og
forskning. Det er for oss ulogisk at personal og økonomifunksjonene skal
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ligge i hver sine avdelinger. Vi tror at det er viktig å markere
kommunikasjonsfaget, og at vi har en synlig og aktiv
kommunikasjonsavdeling.

2. Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er
hensiktsmessige i forhold til de operasjonelle prosessene og rolle/fagutøvelsen.

Vi anbefaler at det er faglig ledelse for både forskning og utdanning. Rollene
må defineres. Videre ser vi at betydelig administrative ressurser må tilføres
de nye enhetene på nivå 2. Med det høye ambisjonsnivået vi har for de
veterinærmedisinske profesjonsutdanninger og vår EAEVE-akkreditering, må
ledelsen for veterinærutdanningen ligge på veterinærhøgskolen (nivå 2).
NMBU bør ha en inkluderende og svært aktiv (politisk) forskningsledelse på
øverste nivå. Denne må kommunisere godt med den faglig operative
forskningsledelsen på nivået under.
På vegne av instituttstyret og ansatte ved BasAM.

Ole Taugbøl
Instituttstyrer
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Høringssvar fra institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi Omorganisering av NMBU fase 1

De forskjellige fagmiljøene og utdannelsene har forskjellig karakter og derved forskjellige behov.
Samfunnet og utdanningsbehovet er i rask endring og med dette kommer behov for endringer og
justeringer innen de enkelte fag. NMBU trenger administrative strukturer som ikke hindrer fleksible og
tidsmessige løsninger på framtidens utfordringer. Colbjørnsenrapporten påpeker at antall enheter bør
gjenspeile universitetets størrelse. MatInf mener derfor at få enheter på Nivå 2, hver med ansvar for
strategi, fordeling og rapportering av budsjetter samt ansvar for bemanningsplaner og
tilsettingsmyndighet, vil være hensiktsmessig. Dette betyr også at administrative ressurser mellom nivå
1 og nivå 2 må re allokeres. En organisering med få enheter på nivå 2 vil muliggjøre et samarbeid om
administrative ressurser mellom flere fagmiljøer der dette er en god løsning. Andre administrative
funksjoner må opprettholdes lokalt for å sikre en best mulig oppfølging av, og service til, fagmiljøene.
Instituttet mener at fleksibilitet og reell synergi lettest kan utøves dersom beslutningene tas nærest
mulig fagmiljøene. Dagens budsjettmodell står i veien for denne fleksibiliteten, for eksempel for
overføring av enkeltstillinger mellom institutter og til en viss grad også for samarbeid om undervisning.
Ved å etablere få enheter på nivå 2 og kalle disse fakulteter slik normalen er ved norske universiteter, vil
vi ha naturlig representasjon i forskjellige faglige nasjonale fora der vi hører naturlig hjemme. Ved å
unnlate å ha fakulteter og dekaner vil vi stenge NMBU ute fra en rekke faglige og fag-politiske
sammenhenger. Internasjonalt er også fakultet er kjent begrep.
Administrasjonen ved et universitet er opprettet for å støtte den faglige aktiviteten. Dessverre sliter
NMBU med å få til en god kommunikasjon mellom sentraladministrasjonen og instituttene i dagens
modell. Colbjørnsenrapporten skriver at hensynet til den lokale, faglige virksomheten må tillegges størst
vekt ved et universitet. MatInf mener det er av avgjørende betydning at vi nå får en organisasjonsmodell
der dette fungerer. Dette vil tjene fagmiljøene både direkte gjennom et sterkt fokus på faglig aktivitet
også i administrasjonen, og indirekte ved at universitetet i størst mulig grad unytter de mulighetene dets
størrelse gir i forhold til effektivisering av administrative ledd og funksjoner. Dette må vektlegges i det
videre arbeidet.
De to fremlagte organisasjonsmodellene for administrasjonen er ikke vesentlig forskjellig, vi mener
likevel at Alternativ A med 6 enheter der økonomi og HR tydeliggjøres i to adskilte avdelinger er den
som det blir best for fagavdelingene å forholde seg til. Et premiss for en godt fungerende
administrasjon, både på lokalt og sentralt nivå, er en anerkjennelse av at administrative felt ved
universitetet i stor grad flyter over i hverandre. Dette medfører at avdelinger og enheter i større grad
enn tidligere må se sammenhengen mellom personal, økonomi, forskning m.v..
Instituttadministrasjonen har i stor grad ivaretatt denne «sammensyingen» av administrative områder,
og MatInf mener at den videre omorganiseringsprosessen må finne gode løsninger for samhandling i
administrasjonen og en fornuftig deling av ansvar mellom nivå 1 og 2. Med dette sikres god ivaretakelse
av universitetets kjernefunksjoner. Det er også en forutsetning at begge versjon B, med tilsatt rektor,
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ikke skal ha en administrativ leder, denne funksjonen skal fylles av rektor. Denne versjonen er for øvrig å
finne i figuren øverst på side 20, men samsvarer ikke med teksten.
Profesjonsfagene har spesielle behov. Det er en sterk og hensiktsmessig tradisjon både nasjonalt og
internasjonalt at profesjonsfagene har en felles administrasjon og faglig ledelse.
I nåværende organisasjonsmodell har ikke veterinærutdannelsen felles ledelse og administrasjon. Dette
har vært en stor ulempe siden fusjonen, og NMBU’s ledelse har ikke maktet å finne gode løsninger på de
problemene dette har medført. Situasjonen vanskeliggjør etablering av en felles strategi, daglig drift av
studier, planlegging og prioritering i forbindelse med nye bygg og nytt utstyr, drift av det nye bygget
samt planlegging av flytting. Det er derfor av avgjørende betydning at de fire instituttene som har felles
ansvar for veterinærutdannelsen blir en enhet på nivå 2. Dette behovet vil også vedvare etter flyttingen
til Ås i 2019.
EU-direktivene 2013/55/EU og 2005/36/EC ”on the recognition of professional qualifications” stiller på
et overordnet nivå minimumskrav til de kunnskaper og ferdigheter som skal oppnås gjennom en
veterinærutdannelse (seksjon 5, artikkel 38). Det er organisasjonen European Association of
Establishments for Veterinary Education EAEVE) som administrerer evaluering og akkreditering av
veterinærutdannelsene i Europa. European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) er et
samarbeid mellom EAEVE og Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Medlemskap i EAEVE
forplikter organisasjonen til å bli evaluert innenfor ESEVT. En svært stor andel av Europas veterinære
utdanningsinstitusjoner er medlem av EAEVE, totalt er det 96 medlemsinstitusjoner.
Siste utgave av Manual of Standard Operating Procedures (SOP) for ESEVT ble vedtatt i 2012. SOP stiller
krav til utdanningsinstitusjonens organisasjon og struktur. I henhold til Annex I, må
veterinærutdanning”take place within Establishments of higher education,……, preferably by a freestanding unit, specifically established for that purpose. …. The veterinary curriculum must be properly
integrated, with effective, central veterinary control”. Dette betyr at det er en veterinær som må være
leder av veterinærutdanningen, og de veterinærmedisinske fagmiljøene må være samlet. Dette er ikke
til hinder for at det er mulig å hente inn enkeltundervisere fra andre miljøer, for eksempel fra andre
fagmiljøer ved NMBU. Det er likevel den veterinærmedisinske enheten som skal ha ansvar for
undervisningen og studieplanen, og læringsutbyttet må være under veterinærmedisinsk kontroll.
NMBU er den eneste utdanningsinstitusjonen som gir veterinærutdannelse i Norge. NMBU
Veterinærhøgskolen må derfor sammenligne seg med andre tilsvarende veterinære
utdanningsinstitusjoner i utlandet for å vurdere kvaliteten på utdanningen. Deltakelsen i EAEVE og
ESEVT er helt nødvendig for kvalitetssikring og utvikling av veterinærutdannelsen. Det oppleves også at
det er sterke nasjonale føringer på at veterinærutdannelsen i Norge skal være akkreditert på europeisk
nivå. Kunnskapsdepartementet uttalte blant annet på sitt siste styringsdialogmøte med NVH: ”Vi kan
ikke leve med en veterinærutdannelse som ikke er akkreditert”.
EAEVE’s Genereal Assembly skal i mai 2016 behandle revisjon av SOP’en fra 2012. Her legges ytterligere
krav til autonomi og myndighet til styring og ledelse av den veterinære utdanningsenheten. Angående
økonomi står det: “The Establishment must have sufficient autonomy in order to use the resources to
implement its strategic plan and to meet the ESEVT Standards”.
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Det er en forutsetning at fusjonen mellom UMB og NVH skal føre til faglige synergier. En god felles
ledelse og administrasjon av veterinærstudiet står ikke i veien for dette. En felles enhet, slik som et
fakultet, vil legge til rette for samarbeid og økte synergieffekter innenfor veterinærmiljøene på NMBU,
slik samme type effekt vil kunne oppnås innenfor fagmiljøer på Ås. Positive effekter ved sammenslåing
av tidligere NVH og UMB er allerede vist gjennom at forskere fra MatInf har etablert utbredt
forskningssamarbeid med forskere fra institutter på Ås, og vi har også samarbeid om undervisning. En
felles enhet for veterinærmiljøene vil ikke stå i veien for videre utvikling av dette samarbeidet, Matinf
ser heller at samarbeid vil kunne styrkes ved utnyttelse av faglige synergier som resultat av en reell
fakultetsorganisering av enheter ved tidligere UMB. Vi må i den nye organisasjonsmodellen sikre en
budsjettmodell og insentiver som stimulerer til samarbeid i undervisning og forskning. Etter flyttingen
til Ås kan det bli aktuelt å gjøre visse justeringer slik at noen ansatte eller forskergrupper kan flyttes til
og fra veterinærmiljøet hvis dette er hensiktsmessig. Det er allikevel en forutsetning at dette kan gjøres
innenfor den strukturen vi nå legger opp til og ikke medfører en total omorganisering igjen i 2019. Det
er viktig å være klar over at dersom akkrediteringen av veterinærstudiet skal beholdes, vil det ikke
være mulig å flytte vesentlige deler av veterinærutdannelsen til andre enheter, heller ikke etter 2019.
Se ESEVT reglement ovenfor.
En av Colbjørnsenutvalgets hovedkonklusjoner er at NMBU med dagens modell har en situasjon der
noen institutter har uforholdsmessig stor makt og at lokale særinteresser derved får for stort
gjennomslag på bekostning av NMBU’s overordnete formål og helhetlige interesser. MatInf mener det
er av avgjørende betydning at denne mekanismen ikke blir gjeldende også i omorganiseringsprosessen.
Vi synes også det er påfallende at mange instanser på Ås mener at institutter på Adamstua skal slås
sammen med miljøer på Ås etter flytting mens iveren etter å finne synergier mellom institutter fra det
gamle UMB er nærmest fraværende. En rekke av de strategiske fortrinnene til NMBU angår miljøer som
ikke har faglige krysningspunkter med veterinærmiljøene. Omorganiserings-prosessen må brukes til å
sikre en best mulig fremtidsrettet og fleksibel organisering av hele universitetet. Vi støtter styrets forslag
om 4-6 enheter på nivå 2 og mener modell 3 for faglig organisering med 4 fakulteter er den mest
hensiktsmessige. Dog bør det vurderes om det kan gjøres justeringer på denne.
Dette høringsinnspillet bygger på diskusjoner i møter på seksjonene og diskusjoner i
seksjonsledergruppa. Det har blitt sirkulert til alle ansatte på MatInf med mulighet for å gi innspill.

Anne Storset
Instituttleder
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Høring – omorganiseringen
Vi viser til utsendt høringsnotat for faglig og administrativ omorganisering av NMBU fase 1,
utsendt 18. mars 2016.
Generelle kommentarer
Bakgrunnen for høringen er vedtak i US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell,
hvor det i styredokumentene står følgende: «Rektor har forholdt seg til styrets ønske om
at oppdraget skal avgrenses til å evaluere dagens styringsmodell. Evalueringsgruppen har
ikke i mandat å gi råd til den framtidige organisering.» Tross styrets ønske og vedtatt
mandat om at arbeidsgruppen ikke skulle gi råd om framtidig organisering, ble dette i
stor grad gjort likevel av Colbjørnsen-utvalget. Saken var en oppfølging av US sak 85/2015
der styret ba rektor om å «… utarbeide forslag til mandat for en liten arbeidsgruppe hvor
oppgaven skal avgrenses til å evaluere dagens styringsmodell.» US har således i flere møter
presisert avgrensningen.
Få timer etter at Colbjørnsen-utvalget presenterte sin rapport for US, fatter US et
vedtak basert på utvalgets råd om fremtidig organisering. Etter vårt syn var det uakseptabelt
at Colbjørnsen-utvalget ikke forholdt seg til mandatet. Det var også uakseptabelt at US
fattet det vedtaket de gjorde 21. januar 2016 basert på en rapport som ikke overholdt det
mandatet som de var gitt av US. Denne fremgangsmåten er påfallende og svekker
troverdigheten og legitimiteten.
Forut for fusjonen i 2014 var det NVH som ønsket å tydeliggjøre mulige synergier
ved å etablere et fakultet bestående av institutter fra både NVH og UMB. UMB ønsket ikke
dette. Etter to år viser modellalternativene at ønsket om slik samorganisering er begrenset.
Etter vårt syn er dette forståelig og vi tror samarbeidet innen undervisning og forskning ikke
er avhengig av samorganisering. I flere år har ansatte på UMB undervist veterinær- og
dyrepleierstudenter, og dette behovet vil trolig øke etter at vi blir samlokalisert.
Det er, etter vårt syn, overraskende lite undervisningssamarbeid mellom
instituttene på Campus Ås. Studentene kan riktignok velge emner på tvers av instituttene,
men det gis, slik vi har forstått, tilnærmet lik undervisning ved flere av instituttene.
Eksempelvis fikk SportFaMeds instituttleder i oppdrag å finne underviser i matematikk til
overgangsordningen for bachelorprogrammet for dyrepleie. IKBM ble først spurt, de svarte
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ikke, så ble IMT spurt, de var positive og etter vårt syn de mest nærliggende til å gi denne
undervisningen siden det var snakk om matematikk på videregående skole-nivå og de
utdanner lærere innen matematiske fag, men vi fikk da beskjed fra IKBM at denne
undervisningen skulle de gi. Dette er bare ett av mange eksempler. Trolig kan de største
synergieffektene oppnås ved å samordne undervisningen mellom instituttene på Campus
Ås.
Institutt for sports- og familiedyrmedisin har følgende syn på de foreslåtte faglige
alternative modellene:
Navn
Vi støtter forslaget om at enhetene på nivå to blir fakulteter og at NMBU
Veterinærhøgskolen får betegnelsen «Fakultet for veterinærmedisin».
Nivå to
Dersom NMBU Veterinærhøgskolen blir samlet i et fakultet, mener vi alternativet med fire
enheter på nivå to vil være å foretrekke. Det vil trolig skape minst støy i den krevende
fusjonssituasjonen som NMBU nå er inne i, splitter ikke opp instituttene på Campus Ås og
enhetene vil være noe likere i størrelse og medbestemmelse med hensyn til antall ansatte.
Etter Colbjørnsenutvalgets vurdering har noen institutter på NMBU uforholdsmessig
stor makt og lokale særinteresser får ofte gjennomslag på bekostning av helheten. Vi antar
US er klar over dette.
Ledelse av nivå to på Fakultet for veterinærmedisin
For akkreditering stiller EAEVE detaljerte krav til faglig bakgrunn for lederen av en
veterinærutdanningsinstitusjon, og det stilles også krav til budsjettdisponeringsmyndighet.
Se EAEVE-rapporten fra 2014, samt EU-direktivene 2013/55/EU og 2005/36/EC hvor det gis
internasjonale føringer for veterinærutdanningsinstitusjonene i Europa. For akkreditering
må kravene i disse direktivene være oppfylt.
Fullmakter, ressurser og budsjett
I høringsnotatet mangler viktig informasjon om hvordan nivå to er tenkt med hensyn til
ressurser, budsjett og fullmakter. Noe mer informasjon om flyttingen av fullmakter fra
dagens nivå 1 og 3 til nytt nivå 2 burde vært gitt.
Skjev fordeling av undervisningstimene
De ansatte ved SportFaMed gir over 60 % av undervisningstimene på veterinærstudiet og
ca. 84 % av undervisningen på dyrepleierstudiet. I gjennomsnitt bruker de vitenskapelig
ansatte over 90 % av arbeidstiden til studentundervisning. De fast, vitenskapelig ansatte
«taper» hvert år godt over 5 000 overtidsstimer fordi det er vanskelig å ta ut avspasering
hvis undervisningen/klinikkdriften skal utføres på tilfredsstillende måte. Det er flere ansatte
ved andre institutter på NMBU som lønnes over KD-midler og som har under 12
undervisningstimer per år. En mer rettferdig fordeling av undervisningstimene bør sikres i
denne omorganiseringsprosessen.
Fordi utdanningen av veterinærer er ressurskrevende, gir KD høyeste nivå på tildelingen per
student på veterinærstudiet (kategori A). KD tar således hensyn til innsatsen bak
studiepoengene. NMBU står fritt til selv å avgjøre hvorvidt «innsatsen bak» skal medføre
ulik vektlegging av studiepoengene avhengig av om det gis for eksempel
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kateterforelesninger eller klinisk undervisning. Dette praktiseres allerede på Campus Ås i
dag.
Forskningssamarbeid
NVH og UMB har i mange år samarbeidet om forskningsprosjekter. Forskningssamarbeidet
er godt og økende. Etter vårt syn er et godt forskningssamarbeid mellom instituttene ikke
avhengig av samorganisering.
Undervisningssamarbeid innen flere fag
Frem til nå har ansatte ved Campus Ås gitt studentundervisning på Campus Adamstuen
hovedsakelig innen fagene ernæring, atferd, avlslære og husdyrlære. Samarbeidet har for
vår del fungert godt. Behovet for undervisningssamarbeid vil sannsynligvis øke i årene som
kommer, og er etter vårt syn ikke avhengig av samorganisering. Med samlokalisering vil
dette samarbeidet bli enklere.
Undervisningssamarbeid innen andre «basal»fag?
Det er mulig at undervisningssamarbeidet kan utvides til å omfatte også andre fag, men det
kan by på problemer. Innen undervisningen i anatomi, biokjemi, fysiologi, mikrobiologi,
infeksjonslære og immunologi legges det for veterinærstudentene stor vekt på de
patologiske mekanismene ved sykdom. Det er for eksempel avgjørende i anatomi- og
patologiundervisningen at studentene lærer seg fagene med hovedvekt på strukturer,
patogenese og patofysiologiske mekanismer som er viktig for sykdomsforståelse hos dyr. De
skal beherske systematisk obduksjon av dyr og gjenkjenne normale og avvikende organfunn.
Videre skal de kunne gjenkjenne ulike celletyper, urinkrystaller, parasitter, bakterier, osv.
ved mikroskopisk undersøkelse av vevsskade, og for fagene biokjemi/fysiologi er det
forståelsen av mekanismene bak sykdommer, som for eksempel ketose hos drøvtyggere og
diabetes mellitus hos hund, som er viktig. Innen mikrobiologi er det i hovedsak kunnskap om
smittestoffer som gir sykdom hos dyr og forårsaker zoonoser som vektlegges. Vi har ikke
kjennskap til om ovennevnte kompetanse finnes på Campus Ås og kan derfor ikke peke på
flere åpenbare muligheter for undervisningssamarbeid.
Kompetansen innen klinisk veterinærmedisin bør nå styrkes for å sikre undervisningen,
akkrediteringen og inntjeningen etter flyttingen
Ved SportFaMed gis det undervisning til veterinær- og dyrepleierstudenter stort sett hver
dag/kveld/natt, med unntak for ca. 3 uker i juli. SportFaMed underviser
veterinærstudentene de tre siste studieårene (6. semester, 7. semester, 8./9. semester og
10./11.(12.) semester). Antallet vitenskapelig ansatte på instituttet er lavt i forhold til
undervisningsmengden. Eksempelvis er det ved Smådyrkirurgen 4,5 fast vitenskapelig
ansatte og det er behov for 3-4 ansatte hver dag for å dekke den kliniske studentundervisningen. I tillegg bemanner kirurgene den kirurgiske vaktordningen. Dette tilsier at
undervisningsmengden og arbeidsbelastningen per ansatt er meget høy. Det er flere ansatte
ved NMBU som lønnes over KD-midler og som har 0-12 undervisningstimer per år. En mer
rettferdig fordeling av undervisningstimene bør sikres i denne omorganiseringsprosessen.
Redusert inntjening rundt flytting – viktig å huske på i omorganiseringsprosessen
Den lave bemanningen ved SportFaMed i forhold til undervisningsmengden kan gjøre det
vanskelig å delta i innkjøring/testing av nye lokaler og nytt utstyr på Ås forut for flyttingen
samtidig som det skal gis fullverdig studentundervisning. Med dagens bemanning vil slik
uttesting før flyttingen til Campus Ås føre til betydelig redusert inntjening på Campus
Adamstuen, noe NMBUs ledelse bør være klar over.
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Vurdering av de administrative modellene
Ad administrativ organisering støtter vi alternativet med 5 administrative enheter der
økonomi/lønn og personal er samlet og disse bør samarbeide tett. Denne modellen er også
lett gjenkjennbar videre nedover i systemet.
Det viktigste er at det flyttes administrative ressurser fra nivå 1 til nivå 2. Det er
stort behov for ansatte som kan drive saksbehandling, og mindre behov for mange ledere
innen sentraladministrasjonen.
Vår aktivitet er totalt avhengig av IKT hele døgnet, 365 dager i hele året
Våre ansatte er avanserte brukere av NMBUs IKT-fagsystemer. Det tas jevnlig i bruk ny
medisinsk teknologi samtidig som man er avhengig av en stabil drift hele døgnet. Dette
stiller store krav til NMBUs IT-avdeling som tjenestetilbyder og rådgiver. I begge de
foreslåtte alternativene er IT-avdelingen plassert sammen med flere andre avdelinger som
gir få synergier for fagområdet. Med den foreslåtte konstellasjonen øker risikoen for at IT
fagområdet nedprioriteres noe som ville være svært uheldig for vår aktivitet.
Skal inntjeningskravet på ca. 40 millioner kroner per år oppnås og journalforskriften
etterleves, må IT-systemet fungere godt til enhver tid. SportFaMed mener IT-avdelingen bør
være en separat enhet ledet av en IT-direktør med spesifikk IT-kunnskap og erfaring.
Fagområdet er svært komplekst og det kreves spesiell kunnskap for å lede en slik avdeling.
Det er også viktig at IT-avdelingen har en kort og direkte vei til øvrig ledelse ved NMBU for å
kunne kommunisere områdets utfordringer effektivt og korrekt.

Dette høringssvaret er utarbeidet av instituttets ansatte og instituttstyret, og ført i pennen
av instituttleder.
Ann Margaret Grøndahl
instituttleder
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Høringssvar instituttstyret IHA
Faglig organisering
Styret ved IHA finner at ingen av de tre foreslåtte modellene i høringsnotatet er godt egnet for
å understøtte NMBUs strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og
forskningsformidling, ei heller Stortingets forventninger om faglige synergier fra fusjonen
mellom NVH og UMB. De vil sannsynligvis bidra til det motsatte av effektmålet for fusjonen om
«effektivisering innen administrasjon på 20 % og hvor ressursene er overført til faglig
virksomhet.»
Vi kan ikke se at det foreligger noen begrunnelse for en så kraftig reduksjon i antall faglige
enheter ved NMBU som Høringsnotatet beskriver. Vi vil i stedet anbefale en modell der
fakultetene legges ned, instituttstrukturen på Ås beholdes slik den er i dag og det lages én eller
helst to enheter på Adamstua. Etter 2019 må det gjennomføres en reell runde for
sammenkobling av fagområdene fra NVH med tilgrensende fagområder fra tidligere UMB, slik
at NMBU kan levere den synergien som Stortinget har forutsatt. Planlegging av dette må starte
nå.
Styret ved IHA vil ikke gå særlig detaljert inn på de tre foreslåtte modellene, delvis fordi dette er
en nærmest umulig sak når man vet så lite (ingenting) om hvordan dette er ment å fungere.
Skal for eksempel de sammenslåtte institutta være institutt eller fakultet?
Skal instituttnavnene beholdes, eller skal det lages nye navn?
Hva med merkevare og identitet?
Hva med avstand ledelse – ansatte når det må bli flere bygg pr enhet?
Styret ved IHA finner ingen av modellene tilfredsstillende for å oppnå det NMBU skal oppnå,
faktisk ikke engang for å kunne fortsette det vi har oppnådd. I tillegg må det bemerkes at
organisering sjelden fører til faglige synergier, de oppstår oftest ut fra initiativ fra
enkeltpersoner.
Hvis det skal organiseres etter en av modellene som ligger her, er alternativ tre med 4 enheter
å foretrekke. Det har ingenting med strategioppnåelse å gjøre, men bare for at det alternativet
er det eneste som gir lik organisering av hele universitetet. På den måten unngår man at noen
fagområder blir svært tydelige mens andre blir helt usynlige. Men dette gjelder bare hvis
enhetene blir fakulteter, og at instituttene kan beholde dagens navn hvis ønskelig.
Styret ved IHA er spesielt opptatt av spørsmålet om bevaring av enhetsnavn som merkevare og
identitet. At IHA er spesielt opptatt av dette må sees i lys av følgende:
• IHA har svært god kontakt med både landbruks- og akvakulturnæringa.
• IHA har en svært stor forskningsportefølje av eksterne midler. Pr i dag har IHA
administrativt ansvar for 450 mill. kr. som er bevilget.
• IHA har vertsansvar for en SFI, en NCoE, og SFF-søknaden fra IHA har akkurat passert til
fase 2 i søknadsprosessen for nye SFFer.
• IHA har økt studentsøknad og gir et betydelig bidrag til oppfyllelse av
samfunnsoppdraget til NMBU.
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Styret ved IHA har to krav som må imøtekommes for at dette skal kunne bli en reell
diskusjon/høring.
1. Det må komme forslag til fordeling av funksjoner mellom nivå to og det tredje nivået
som er uunngåelig for at universitetet skal ha en fullstendig ledelse.
2. Det må gjøres en konsekvensanalyse for å finne ut hvorvidt en modell vil oppfylle
strategien til NMBU, og for å se hva kostnaden vil bli sammenlignet med en enklere
modell der det er bare institutter og ingen fakulteter, f.eks. 9-10 institutter.
I UMB-perioden ble det gjort en sammenligning mellom de norske universiteta for å finne hvor
stor administrasjon de hadde i forhold til den andre virksomheten. UMB kom ut med den klart
slankeste administrasjonen. Det betyr at en krone brukt på UMB hadde potensiale for å
resultere i mer forskning og undervisning enn andre steder. Den viktigste årsaken til dette var
at UMB ikke hadde fakulteter, men et system med bare institutter og korte avstander mellom
ledelse og aktivitet.
Fusjonen med NVH har ikke ført til at universitetet er blitt så stort at flere formelle
administrasjonsnivåer er mer nødvendig nå enn tidligere.
Men blir ledergruppa til rektor for stor hvis alle institutt skal ha en representant der? Det er
avhengig av antall institutt, men det er også et viktig spørsmål hvor stor ledergruppa til rektor
bør være for at den skal avspeile mangfoldet til hele universitetet, sikre at lederne har
tilstrekkelig detaljinnsikt om sin organisasjon og gi grunnlag for en effektiv drift og ledelse i tråd
med NMBUs strategi.
Administrativ organisering
Styret ved IHA har ingen spesielle kommentarer til de foreliggende forslaga, men finner det
underlig at det er presentert forslag til organisering av sentraladministrasjonen før det er
bestemt hvordan den den virkelige aktiviteten på universitetet skal organiseres.
Oppsummering
Styret ved IHA finner ingen av modellene for faglig organisering brukbare. Enten blir det svært
lite forandring bortsett fra at fakultetsleddet må styrkes og kostnadsnivået vil øke (alternativ 3),
eller det blir en uheldig blanding av dagens institutt og noe som likner fakultet.
Styret ved IHA mener at man bør se på hva vi driver med og skal drive med samtidig som vi tar
med oss det beste fra tidligere erfaringer. NMBU har sjansen til å bli et svært effektivt
universitet med evne til raske reaksjoner hvis vi utnytter at det er et relativt lite universitet med
mulighet for korte avstander mellom aktivitet og ledelse.
Derfor foreslår vi 10 enheter: 2 på Adamstua og 8 på Ås. På Adamstua vil mange funksjoner
måtte være felles, men organisasjonsmessig vil det være mulig å ha ett institutt for de
prekliniske faga og ett institutt for den veterinærmedisinske/kliniske delen. På Ås bør IPV og
IMV gå sammen igjen.
Dagens fakultetsledd må bort.
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Dermed vil ledergruppa til rektor være både effektiv og handterbar. Et møte i en slik
ledergruppe vil gi rektor verdifulle innspill fra alle faglige aktiviteter på NMBU, og alle enheter
nås svært effektivt fra sentraladministrasjonen. Hvis rektor vil ha diskusjoner av strategisk art
med færre personer, bør det kunne oppnevnes et strategisk råd på NMBU.
Uavhengig av organiseringa må arbeidet med planlegging av felles undervisning med
veterinærene i en del grunnleggende fag starte nå, slik at det blir klart til veterinærene er på
plass i nye bygg.
Til slutt:
Faglige synergier oppstår ikke gjennom organisering, men gjennom ideer.
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Høringssvar fra IKBM
Oppsummering og konklusjon basert på allmøter og instituttstyremøter:
1. Vi mener at ingen av de foreslåtte modellene for faglig organisering bør innføres og har,
hvis de allikevel skal innføres, en sterk preferanse for modell 2. Dette utdypes nedenfor.
Vi understreker samtidig at også modell 2 etter vårt syn er en dårlig modell.
2. Vi mener at hele prosessen rundt omorganiseringen er skadelig og bør avsluttes snarest.
Det er forståelse for at RUL pr. i dag er for stort. Men den omorganisasjon av
instituttene på NMBU som nå foreslås er et katastrofalt feilgrep. Hvilke synergier innen
forskning og undervisning vil man oppnå ved den foreslåtte omorganiseringen? Hvorfor
ødelegge faglige enheter som fungerer veldig godt? Hvorfor skape store, uoversiktlige og
ikke minst faglig ekstremt heterogene enheter? Hvorfor blande sammen ikkeoverlappende studieretninger og samtidig legge opp til sterkere skott mellom
samarbeidende enheter (f. eks. IMT og IKBM)? Hvorfor skape en mer «administrativ»
ledelsesstruktur istedenfor den gode faglig drevne strukturen vi har i dag? Hvorfor
skape et enda større skille mellom UMB (som «plages») og NVH (som «vernes») og
dermed ytterligere forverre fusjonsklimaet? Skadene blir store; det vil ta mange år på å
få ting til å fungere. I mellomtiden blir de nye enhetene kamparenaer heller enn
samarbeidsorganer.
Løsning: Behold nåværende instituttstruktur på UMB inntil videre; legg ned fakultetene og
slå sammen NVH til ett institutt. Dette vil gi ni instituttledere rundt Rektors bord. Vi ser
ikke hvorfor dette skulle være for mange.
3. Vi forstår ikke valget av tidspunkt. Det er et hastverk uten forankring blant ansatte og
studenter. Både direkte, indirekte vil følgekostnadene bli enorme. Frustrasjonen er stor
over denne dårlig forberedte prosessen. Ikke minst er det stor uro over å slå sammen
UMB enheter i heterogene megainstitutter med stor avstand mellom ledelse og faglige
virksomheter. En av de virkelig store fordelene med UMB har jo vært den korte
avstanden mellom ledelse og faglige enheter. Vi må ikke kaste bort det som (kan) gjøre
UMB og NMBU bra. Dette er da også påpekt av Colbjørnsen-rapporten (siste avsnitt i
seksjon 2.3, side 7).
Løsning: Etter 2019 kan det eventuelt gjennomføres en reell runde for integrering av
fagområdene fra NVH med tilgrensende fagområder fra UMB, slik at NMBU kan levere
den integreringen som Stortinget har forutsatt. Bruk tiden frem til dette på å utrede
konsekvenser av ulike organisasjonsmodeller.
4. Av de tre forslag til faglig organisering er alternativene 1 og 3 uakseptable for IKBM.
For det første så er IKBM omtrentlig stor nok og fungerer utmerket. For det andre
ønsker ikke IKBM store enheter, og for det tredje ser IKBM for seg en integrering med
deler av MatInf i 2019/2020. Vi motsetter oss derfor alle løsninger hvor vi slås sammen
med andre store institutter.
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Svar: IKBM ønsker ikke å slås sammen med andre institutter på nåværende tidspunkt og
mener at modell 2 er den minst dårlige av tre meget dårlige modeller. Vi mener at andre
modeller bør vurderes (se nedenfor). Vi legger oss ikke opp i hvilke løsninger som er best
for de andre instituttene, annet enn at man må være rasjonell. For eksempel kan det ikke
være slik at det er «umulig» å slå sammen HH og Noragric, mens det er helt greit å slå
sammen hestefag, hagebruk, fysikalsk kjemi og bioprosessteknologi (IPV+IKBM+IHA).
5. Organisasjonskartet til sentraladministrasjonen er unødvendig kompleks; dette er
det lite tvil om. Men en omorganisering kan ikke gjøres uten at den faglige
strukturen er på plass. IKBM vil i utgangspunkt anbefale modell 2-a med 5 enheter
og samling av personal og økonomi i én enhet. Det er viktig for IKBM at vi får en
valgt rektor. Vi avviser alle modeller uten valgt rektor. De to sentrene SHF og SKP
bør ikke sortere direkte under sentraladministrasjonen, men innordnes i de to
instituttene som er de største brukerne, d.v.s. henholdsvis IHA og IPV.
Svar: La dette ligge inntil faglig organisasjon er avgjort.

Faglig organisering; flere momenter og en alternativ modell:
IKBMs erfaringer:
IKBM er et stort institutt med passe grad av faglig homo- og heterogenitet som fungerer meget godt. Vi
har høy studentproduksjon (498 årsekvivalenter i 2015), omsetning av eksterne prosjekt og oppdrag (nær
60 MNOK i 2015) og publiseringspoeng (93 i 2015). Faglig sett er vi svært godt rustet for det «grønne
skiftet» og har i dag en rekke prosjekt rettet denne veien. Instituttet har vært slagkraftig og
omstillingsdyktig; hos oss har noen av NMBUs sterkeste forskningsmiljøer kunnet vokse fram og vi
mener at dette i stor grad skyldes måten instituttet er organisert og ledet på. Vi er også klare for, og
interessert i, å utvikle samarbeid/integrering med mat- og mikrobiologimiljøene ved NVH. Flere prosesser
er i gang og dette vil skyte ytterligere fart når NVH flytter til Ås. Våre erfaringer viser at reorganisering
kan utløse positive synergier, forutsatt at enhetenes størrelsen og faglige heterogenitet er moderat. Disse
forutsetningene er ikke til stede i de foreslåtte modellene.

Kommentarer til de foreslåtte alternative modeller i høringsnotatet:
Generelt: Alle tre modeller har store utfordringer. For alle de tre modellene legges det opp til store
enheter som i flere tilfeller vil være spredt på flere bygg. På generell basis mener vi at enhetene ikke bør
overstige ca. 200 personer for at de skal være administrativt håndterbare og for at vi kan beholde
tilstrekkelig med faglighet i ledelsen. Ved enda større enheter vil daglige gjøremål bli vanskeligere siden
avstanden mellom fagenheter og administrasjon blir lengre. Dette vil gjelde både for studenter og ansatte.
Den faglige diversiteten ved flere av dagens institutter er allerede i dag stor. Modellene legger opp til en
enda større diversitet for de fleste av de nye enhetene. Det er god grunn til å tro at dette vil medføre store
interne spenninger, noe som er et dårlig utgangspunkt for samarbeide. Et hovedmål ved diskusjon av de
forskjellige modellene må derfor være å holde diversiteten på et akseptabelt nivå. For IKBM vil det også
være sannsynlig og ønskelig at deler av MatInf slås sammen med IKBM etter at veterinærene har flyttet
til Ås. Ved diskusjon av modellene må dette indirekte være med i planleggingen.
Modell 1: Denne er uakseptabel. Instituttet som omfatter IKBM vil bli svært stort og til dels uhåndterlig.
Undervisningsfordelingen vil bli ekstremt skjev innenfor det nye storinstituttet. Forskningsporteføljen vil
være noe mer jevnt fordelt. Selv om det er noen faglige knutepunkter mellom de tre nåværende enhetene,
er det vanskelig å se hvilke synergieffekter man kan trekke ut av en slik sammenslåing. Det som skal
fungerer av samarbeid fungerer bra i dag. Modell 1 er den aller verste av de tre dårlige modeller som er
foreslått.
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Modell 2: Denne modellen tar i større grad hensyn til så vel ønsket størrelse og faglig diversitet.
Kjemimiljøet kan samles (selv om dette ikke er noe krav fra IKBMs side; samarbeidet fungerer bra i dag).
I tillegg vil det være plass til deler av MatInf som tidligere nevnt. Som administrativ enhet vil dette
fungere. Eksisterende studieprogrammer er veldefinerte og gjennomarbeidet og kan fortsette som før.
Dagens IKBM har dessuten en god økonomistyring og en stor forskningsportefølje som viser at vi er
konkurransedyktig slik det nå står.
Modell 3: Dette ser nesten ut som dagens modell, men med den store forskjellen at alt faglig strategisk
arbeid (primært budsjett og rekruttering) flyttes opp til fakultetsnivået. Dette betyr at ledelse fjernes fra
fag og dette betyr etter IKBMs syn også at vi vil få økt administrasjon fordi vi vil måtte få fire
fakultetsadministrasjoner. I fakultetene vil det være så store enheter at disse i praksis vil måtte opptre som
instituttenheter. Slik det legges opp til, vil imidlertid disse underenhetene ikke ha reell økonomisk makt
og innflytelse over egen daglig drift. Det vil bli dårligere medvirkning fordi instituttstyrene legges ned og
modellen vil føre til lengere avstand mellom produksjonsenhetene og ledelsen. Hvis denne modellen blir
implementert så må NMBU oppvise en god plan for hvordan NVH-delen skal integreres i
universitetsorganisasjonen både med hensyn til forskning og undervisning. Vi mener at modell 3 er dyr
og meget dårlig men foretrekker allikevel modell 3 framfør modell 1 siden modell 1 skaper for store
forskjeller mellom de faglige enhetene: en stor og homogen (NVH), en stor og ekstremt heterogent
(IKBM+IPV+IHA), og flere mindre; dette skaper en håpløs situasjon rund rektors bord.

En alternativ modell:
IKBM mener at instituttstrukturen ved UMB ikke bør berøres nå. Hvis man allikevel absolutt vil gjøre
noe så foreslår vi følgende modell:

Denne modellen har følgende fortrinn:
1. Det legges til rette for en fremtidig integrasjon av mat- og mikrobiologimiljøer ved
Veterinærhøgskolen og IKBM
2. Vi styrker vårt «gamle» NLHs merkevare: Jordbruksnæringene (IHA, jord fra IMV og IPV)
3. Vi styrker merkevaren «Miljø» (IMV uten jord + INA) med samarbeid mot IMT.
4. Enhetene er rimelig homogene og rektor får tilstrekkelig med diversitet ved sitt bord.

To merknader om faglig organisering:

• Det er av meget stor betydning hvordan ledelse og styring av de nye enheter blir organisert. Det er
snakk om faglige enheter; da er det viktig med faglig ledelse og stor faglighet i styrene.
• IKBM er ikke opptatt av om de nye enheter skal hete fakultet eller institutt, men vil advare mot at
ønsket om å bruke begrepet fakultet (som igjen vil gi NMBU «dekaner», som har visse
representasjons-fordeler) brukes beviset eller ubevist til å jobbe for færre enheter (for å ikke få «for
mange» dekaner). I så fall bør også rollen til prorektorene vurderes.
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
IPV - Institutt for plantevitenskap

NMBU
Omorganisering

Vår ref.

Deres ref.

Dato
15.04.2016

Svar på høring om forslag til omorganiseringa av NMBU
Instituttet er bedt om å ta stilling til og gi begrunnet tilbakemelding på følgende:
Faglig organisering
Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs strategiske mål
for forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling.
Først: Hva er NMBU sine strategiske mål?
NMBU skal ha et spesielt ansvar for:
• Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig
utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder,
matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning.
• Utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye
tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en
bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner.
• Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale
innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor NMBU er ledende.
Colbjørnsenutvalget oppsummerer NMBUs strategiske fortrinnet som:
«En unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging
og økonomi». Utvalget påpeker at de nye faglige enhetene må bygges opp av «andre
fagkonstellasjoner enn i dag, og ikke bare konstruere dem som aggregater av
eksisterende institutter» (side 33).
Instituttet er av den oppfatning at ingen av de framlagte modellene svarer godt nok på
utvalgets anbefalinger. Vi tror heller ikke det er mulig å få organisert helt nye faglige
konstellasjoner i løpet av 6 mnd. Dette vil kreve at de som utreder nye konstellasjoner
har en helt annen detaljkunnskap om fagmiljøene rundt om på alle instituttene enn
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tilfellet har vært i denne prosessen, samt at man starter med å utrede hvilke nye faglige
konstellasjoner som er nødvendig for å møte NMBUs utfordringer. Derfor mener vi at
det beste man kan oppnå på denne korte tiden er å slå sammen dagens instituttenheter
og eventuelt foreta justeringer/flyttinger av enkelte fagmiljøer i de tilfeller det er
ønske/tilslutning til dette i de gjeldene fagmiljøene. Vi er også enig i at en integrering
med veterinærmiljøene må skje når disse har flyttet til campus Ås.
IPV har ansvar for studieprogrammene plantevitenskap, agroøkologi (master) og
biologi. Biologistudiet har en sterk økning i søkningen (100% økning i
førsteprioritetssøkere i 2015), og instituttet satser mye på biologistudiet. Dette preger
også vårt syn på hvilke modeller for faglig organisering som er best for instituttet.
IPV er i dag organisert i seks faggrupper, dvs. plantebiologi og –bioteknologi, genetikk
og planteforedling, matplanter, grøntmiljø, agroøkologi og plantevern. Instituttet har
forskningsvirksomhet innen et bredt felt, også tverrfaglig, men har en klar hovedtyngde
forskningsmessig innen biovitenskap. Instituttet er av den oppfatning at det er modell 1
og modell 3 som er aktuelle for IPV, med modell 3 som det beste alternativet. Alle
modellene samler IPV og IHA, og dette er akseptabelt for instituttet. Studentene i
plantevitenskap etterlyser en større grad av integrering med husdyrinstituttet, og
genetikkmiljøet er i dag lokalisert sammen med det molekylærgenetiske miljøet til IHA
i Cigene. Modell 2 som er lansert som et ‘landbruksfakultet’ blir imidlertid for snevert
og tradisjonelt til å møte utfordringene, samt at studentgrunnlaget for enheten blir lite
bærekraftig, studieprogrammene i husdyr, jord og planter er relativt små og har slitt med
søkningen. Et annet viktig moment er at det blir vanskelig å utvikle og styrke
biologistudiet i en moderne retning som et MNT fag med mer vekt på matematikk og
bioinformatikk i en modell som ikke omfatter IKBM i tillegg.
Modell 1 og 3 er like når det gjelder IPVs organisering, forskjellen ligger i ulike
samlinger av de andre instituttene. IPV har ikke sterke synspunkter på hvordan de andre
fagmiljøene bør organiseres, men erfaringen gjennom den prosessen som vi har
gjennomført er at det er stor motstand ved enkelte institutter. Vi vil anbefale modell 3
framfor modell 1 ut fra at den skaper minst endringer og er lettest å gjennomføre innen
rammene av denne omorganiseringen.
Valg av modell 3 betyr at man oppretter ordentlige fakulteter, og eventuelt organiserer
flere faglige enheter under fakultetene med enkel ledelse og nødvendig støtteapparat.
Vår erfaring er at dagens institutter ikke er robuste nok administrativt, spesielt når det
gjelder økonomi, rapportering og forskningsadministrasjon. Vitenskapelig personell har
for liten administrativ støtte i dag og bruker for mye tid på forskningsadministrasjon.
Vi mener en organisering i større enheter vil kunne profesjonalisere støttefunksjoner,
rekruttere personell med høy kompetanse og betjene et større miljø. I UHR systemet er
det fakulteter som gjelder og vi er ikke godt nok representert og koordinert slik det er i
dag, f.eks. i forhold til biofagene.

Argumenter for modell 3:
Modellen samler biovitenskap og bioproduksjon til et stort slagkraftig fagmiljø som blir
synlig i UoH sektoren. Den balanserer andre enheter i UoH landskapet og også mot
NIBIO som er en sterk konkurrent innen forskning på våre områder. I tillegg vil en
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modell som 3 ha et sterkt husdyr og akvakulturmiljø som gjør den forskjellig fra NIBIO.
Matvitenskap som i dag finnes både på IPV, IHA og IKBM kan samles og fagområder
av felles interesse/aktivitet som genetikk, genomikk, avl/planteforedling,
bioinformatikk, fôrråvarer, agronomi, cellebiologi, kjemi, biokjemi, bioteknologi,
bioinformatikk, bioraffinering, jordmikrobiologi, mykologi etc kan koordineres bedre
enn i dag og styrke NMBU komparative fortrinn. Denne enheten vil også være den som
i stor grad er brukere av SHF, SKP og Imagingsenteret. Det er mulig at jordmiljøet ved
IMV også burde organiseres sammen med IHA/IPV/IKBM i modell 3 for å styrke
agronomi ved NMBU, men det er fullt mulig å samarbeide med jordmiljøet om det
ligger under en annen enhet. I tillegg er det fra IPV sin side miljøer ved Noragric som
har sammenfallende faglig aktivitet, det gjelder genressurser og internasjonal
landbruksutvikling.
I alle modellene er grøntmiljø foreslått overført til ILP. Denne enheten er sterkt
involvert i undervisningen av landskapsarkitektstudentene, noe som bidrar til betydelige
inntekter til IPV fordi emnene er klassifisert i kategori B. Overgang til ILP har vært
diskutert tidligere, og fagmiljøene ønsker en slik løsning. Forutsetningen for instituttet
er imidlertid at all virksomhet knyttet til denne faggruppen overføres, inkludert ansvaret
for planteskolen, og at det blir gjort budsjettmessig justeringer slik at IPV ikke får en
ytterligere forverret økonomisk situasjon.
Rektor har åpnet for modeller med flere enheter, dette ble lansert i siste liten og har ikke
vært drøftet inngående på instituttet. Instituttleder har tidligere lansert flere mulige
konstellasjoner hvor IPV inngår, bl.a. med INA, deler av IMV og ILP, men det er en
klar majoritet ved instituttet som ønsker at instituttet inngår i en mer ‘biovitenskapelig’
enhet.
Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig
spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet.
Ingen av modellene kan sies å være spesielt gode når det gjelder flerfaglighet og
tverrfaglighet, da måtte man ha gått langt mer drastisk til verks og samlet fagmiljøer på
tvers av mange av dagens institutter i nye enheter. Dette kunne vært spennende, men en
forutsetning for oppnå synergi ved samling av fagmiljøer på denne måten er at man
samles fysisk. Dette er mulig, men vil være en svært krevende prosess siden det er
begrensede muligheter med dagens bygningsmasse på Campus Ås. Uten fysisk samling
vil slike konstruksjoner skape en matriseorganisering som er svært ressurskrevende og
svært lite effektiv. Derfor må behovet for flerfaglighet og tverrfaglighet løses på andre
måter, f.eks. ved å endre budsjettmodellen slik at de strategiske midlene økes og brukes
aktivt til å fremme tverrfaglige satsninger både innen undervisning og forskning. Dette
er også anbefalt av Colbjørnsenutvalget (side 33).
Vi har lenge påpekt at den resultatbaserte delen av budsjettmodellen som er knyttet til
undervisningsproduksjon er for stor i dag når den føres uavkortet ned til dagens
institutter. Den er også skjev da betalingen fra departementet for emner i ulike
kategorier (A til E) ikke gjenspeiler kostnadene ved emnene. Det er ikke lønnsomt i
dagens system å drive god nok eksperimentell undervisning i biofagene. Dagens
budsjettmodell er konserverende, dagens institutter hegner om sine studieprogram og
studenter og det finnes ikke insentiver for fagmiljøene til å utvikle nye tverrfaglige
studietilbud.

3

54 av 124

Når det gjelder forskning innen våre fagområder, hvor all forskning er basert på ekstern
finansiering, så legger tematiske satsninger fra NFR, EU etc. sterke føringer som i større
og større grad krever tverrfaglig tilnærming. Dette er sterke signaler til fagmiljøene som
krever at de selv organiserer gode konsortier for å kunne utvikle konkurransedyktige
søknader. Tverrfaglige konsortier med partnere utenfor NMBU er oftest mer aktuelle
enn konsortier med partnere fra NMBU. Samfunnsutfordringene endres hele tiden og
organisering av forskning må derfor være dynamisk. Dette oppnås beste gjennom
tematiske programmer og satsninger (internt og eksternt).
Administrativ organisering
Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best er tilpasset arbeidet for å oppnå
målene på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.
Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er hensiktsmessige i
forhold til de operasjonelle prosessene og rolle-/fagutøvelsen.
IPV har ikke drøftet inngående organiseringen av den sentrale administrasjonen. Vi er
mer opptatt av administrativ organisering på nivå 2 og grenseflaten til
sentraladministrasjonen. Når det gjelder administrativ organisering på enhetsnivå er det
umulig å ha noen formeninger om hvordan de to skisserte forslagene vil fungere når
oppgaver skal fordeles. Uansett hvordan administrative enheter organiseres blir er det
viktig at det ikke blir større mer robuste enheter enn det vi har ved IPV i dag. IPV har
klare oppfatninger om hvilke administrative støttefunksjoner som kan samles på nivå 2
og hvilke som bør være nært de enkelt fagmiljøene. Dette vil vi komme tilbake til i
neste runde.
IPVs utfordringer uavhengig av modell
IPV er spredt på 6 lokaliteter på campus Ås. Instituttleder har sammen med dekan for
Vetbio og direktør for SKP jobbet intenst med ulike løsninger for en større grad av
samlokalisering godt og kreativt faglig miljø, det er ressurskrevende administrativt og
gjør det vanskelig å forbedre den vanskelige økonomiske situasjonen som enheten er i.
Som instituttleder vil jeg påpeke at samling av IPV er helt nødvendig og er et
overordnet mål for instituttets ansatte uavhengig av modell for faglig organisering.
For IPV

Odd Arne Rognli
Instituttleder
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Høringssvar vedr. omorganisering på NMBU
Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FI)
FI har drøftet spørsmålet om faglig omorganisering og omorganiseringen av universitetsadministrasjonen i flere omganger. Nå senest 4. april og 11. april d.å. der man også drøftet
høringsnotatet.
Avdelingen som helhet står bak dette høringssvaret.
FI legger Colbjørnsensutvalgets utredning og høringsnotatet til grunn for høringssvaret.
FI foreslår:
Faglig organisering og ledelse




To styrenivåer, dvs. universitetsstyre og instituttstyrer (eller det man ønsker å kalle nivå 2)
Flere enn 6 enheter på nivå 2. FI foreslår enten 7 eller 8 enheter, men har ikke grunnlaget pt
for å foreslå hvordan dette kan gjøres.
To prorektorer: en for utdanning og kompetanse og en for forskning og innovasjon.

Administrativ organisering




Administrerende direktør kun ved valgt rektor
Fem enheter, evt. fire enheter med leder/direktør pr enhet: Utdanning; Forskning og
innovasjon; Organisasjon og virksomhetsstyring; Teknologi og infrastruktur
SKP og SHF kan organiseres under Forsknings- og innovasjonsavdelingen, sekundært under
ny sammenslått avdeling for Teknologi og infrastruktur, eller tertiært som en egen enhet
parallelt med de faglige enhetene. Denne enheten bør i tilfelle inkludere strategi for
infrastruktur og driftsansvar også for andre større infrastrukturenheter som Imagingsenteret
mv.

Sentrale lederfora:



Direktørmøtet, dvs rektorat og direktører
Instituttledermøtet, dvs rektorat, instituttledere og direktør(er) på sak

Innledende merknader
Antall faglige enheter
FI opplever at man som høringsinstans delvis kommer til dekket bord når det gjelder forslag til faglig
organisering. Valgmulighetene er relativt få mellom de ulike modellene. Dette skyldes bl.a. at US har
vært ganske klare på at det bør og skal være 6 fagenheter (institutter, «schools» e.l.). Selv om man
eksplisitt har blitt bedt om å kommentere på de utvalgte modellene ønsker FI også gi noen
kommentarer til bl.a. dette med 6 enheter nettopp fordi dette i stor grad styrer de andre valgene
man gjør.
Det er verken i US-vedtaket eller i Colbjørnsensutvalgets rapport gitt noen detaljert begrunnelse for
valg av 6 fagenheter. Det sies bl.a. at færre og større institutter vil gi sterkere økonomiske insentiver
for flerfaglig samarbeid. Men det er ikke gitt noen begrunnelse utover dette.
Vi mener antall faglige enheter og faglig struktur på faglige enheter bør vurderes utfra NMBUs behov
for (listen er ikke uttømmende) kapasitet for strategisk ledelse, for effektiv informasjon og
kommunikasjon internt, for utvikling av nye faglige synergier og for faglig autonomi. Vi mener det er
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viktig å velge en modell som vil bidra til ønsket endring, som kan vare over tid og som sist men ikke
minst, gir et klart bilde av NMBUs kompetanseområder.
En kan i tillegg til faglig organisering vurdere å bruke budsjettmodeller og/eller insentivsystemer for
å sikre endringer i ønsket retning. Dette kan dreie seg om økonomiske insentiver som premierer
samarbeid mellom institutter innen studieprogrammer og styrking av faglig samarbeid innen gitte
tema.
Styring og ledelse ved et universitet er en utfordrende oppgave. Organisering av faglige enheter og
administrasjonen spiller en rolle, men det handler også om hvordan man innretter ledelsen av
universitetet. Det er ikke en forutsetning at instituttlederne skal sitte i den eneste operative
ledergruppen ved universitetet. Colbjørnsensutvalget anbefaler: «at lederne for de nye enhetene
inngår i rektors ledergruppe, sammen med prorektor(ene), og eventuelle administrative ledere som
rektor ser det formålstjenlig å inkludere.»
I Colbjørnsensutvalget sies bl.a. at «Uten forankring i instituttnivået vil rektors ledergruppe ha
vanskelig for å utøve faglig og administrativt lederskap.» Men rapporten inneholder også noe
dobbeltkommunikasjon. På den ene siden ses det som formålstjenlig at instituttene er representert i
rektors ledergruppe. Men i andre sammenhenger sies det at instituttene har for stor makt e.g. «en
del institutters uforholdsmessig store makt fører til at lokale særinteresser får for stort gjennomslag
på bekostning av NMBUs overordnete formål og helhetlige interesser.» Det er tvilsomt om
instituttenes makt og innflytelse blir mindre dersom man går ned til 6 institutter og alle disse er
representert i rektors ledergruppe.
Ledergruppen ved norske og utenlandske universiteter er organisert på forskjellige måter. Det er
ikke gitt at ledergruppen på et universitet bare skal bestå av rektoratet pluss dekaner eller
instituttledere (på mindre universiteter som ikke har fakulteter). Det finnes forskjellige løsninger. Vi
anbefaler at det bør være to ledergrupper på NMBU. En ledergruppe som består av rektoratet inkl.
prorektorer og ledere av fagenhetene (eller instituttene) e.g. instituttledergruppen. Og en
administrativ ledergruppe som består av rektoratet og avdelingsdirektørene (direktørmøte).
Faglig integrasjon
Et annet forhold er at alle modellene er relativt inkonsekvente og ser bort fra forutsetningene for
Stortingsvedtaket vedr. flytting av Veterinærhøgskolen til Ås og sammenslåingen med UMB:
«Regjeringa meiner det er viktig at samanslåing av UMB og NVH gir ei reell integrering i universitetet
og at NVH ikkje førast vidare som ei uavhengig eining. Dette vil krevje grundige faglege og
administrative prosessar både ved NVH og UMB.» jfr. St.prp. nr. 30 (2007–2008) .
Colbjørnsenutvalget anbefaler også det samme mht.: «å bygge de nye enhetene opp av andre
fagkonstellasjoner enn i dag, og ikke bare konstruere dem som aggregater av eksisterende
institutter.»
Modellene bygger i det alt vesentlige på en sammenstilling av eksisterende institutter og en delvis
oppsplitting og deling av enkelte institutter i nye konstellasjoner. Ingen av modellene har f.eks. sett
på mulige faglige synergier mellom instituttene IKBM, IHA, deler av MatInf og ProdMed. Ingen av
modellene synliggjør etter vårt syn en reell faglig integrering, men er først og fremst opptatt av å
kunne slå deler av noen institutter sammen slik at man oppfyller kravet om maksimalt 6 institutter
eller enheter.
Det er ikke sikkert at det fornuftig og klokt å følge alle detaljer i Stortingsvedtaket eller alle
Colbjørnsens anbefalinger, men å helt se bort fra forventningen av en reell integrering mener vi er
feil. Det vil selvfølgelig kreve både mye tid, mer dyptpløyende analyser og mer samhandling mellom
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fagmiljøene for å komme fram til de beste løsningene på dette. Vi anbefaler at dette arbeidet starter
nå med mål om gjennomføring når alle miljøene er samlokalisert på Ås i 2020. Vi antar at 7 – 8
enheter kan gi enheter av en størrelse som gir tilstrekkelig faglig homogenitet og synergi, strategisk
og økonomisk handlingsrom for god utvikling. Dette må naturligvis vurderes ytterligere.
FIs samlede forslag er:
«Instituttstrukturen ved NMBU Ås opprettholdes i hovedsak inntil samlokalisering på Campus Ås er i
havn i 2020. Instituttene ved NMBU Adamstuen slås sammen til et institutt fram til 2020 med den
foreløpige arbeidstittelen NMBU Veterinærhøgskolen. NMBU vil i perioden 2016 - 2020 bestå av 10
institutter. I 2019 sluttføres arbeidet med ny faglig organisering hvor målet er 7 - 8 enheter.
Reduksjonen skal skje gjennom frivillig sammenslåing av institutter og fagmiljøer fundert på
åpenbare faglige synergier for sammenslåing av enkelte fagmiljøer, deler av institutter eller hele
institutter.»

Faglig organisering
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs strategiske mål for
forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling.
FI har hatt store vanskeligheter å vurdere de ulike modellene opp mot hverandre når det man har å
forholde seg til er noen bokser og noen enkle vurderinger opp mot noen utvalgte kriterier. Noen av
kriteriene er det også vanskelig å svare på f.eks. kriteriet 7 om bedre administrasjon og ledelse.
Noen kriterier gir det samme svaret for alle modellene f.eks. hensynet til fysiske omgivelser og til en
viss grad også at studieprogram skal være en viktig føring for organiseringen. Det andre er at det ser
ut som om de 10 kriteriene teller likt.
For å finne ut av hvem som passer sammen med hvem og under hvilken tittel, krever mer fakta om
hvert institutt, hva de underviser innenfor, hva de forsker på, hva de publiserer, identifiserte
utdannings- og forskningsmessige synergier mv. Vi er innforstått med at dette er en stor oppgave,
men uten et slik underlag er det svært vanskelig for FI å ha noen begrunnede mening om en modell
er bedre enn andre. Det kan bli for mye ubegrunnet synsing.
Alle de tre modellene har instituttene på Adamstuen samlet under tittelen Veterinærhøgskolen.
Dette rimer ikke særlig godt verken med føringer for fusjonen gitt av Stortinget, eller med
Colbjørnsensutvalgets anbefalinger. Det kan være naturlig at denne organisering vedvarer fram til
samlokaliseringen på Ås, men slik vi har argumentert for et annet sted, bør dette ikke automatisk
være modellen etter 2019/2020.
Når det gjelder nye faglige konstellasjoner synes disse bare å berøre oppsplitting av fagmiljøer
innenfor instituttene IMV og IPV og ingen endringer for de andre instituttene. Spørsmålet er hvor
mye nytenkning og faglig strategi dette representerer.
Modellen med 4 enheter oppfatter vi å videreføre noe av utfordringene med dagens modell. Vi bør
utnytte at NMBU er et ambisiøst, lite universitet og sikre korte beslutningsveier og liten avstand
mellom ledelsen og faglige enheter. Det betyr at en bør tilstrebe et antall faglige enheter som
representerer den faglig bredden ved universitetet, men som samtidig ivaretar behovet for tid til
strategisk ledelse.
2. Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig spesialisering,
flerfaglighet og tverrfaglighet.
Det samme som er sagt under pkt. 1 gjelder også for pkt. 2.
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Administrativ organisering
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best er tilpasset arbeidet for å oppnå målene
på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.
Behov for prorektorer
FI mener at modeller som har en prorektor for forskning og en prorektor for utdanning er en bedre
løsning og er å foretrekke enn modeller som ikke har prorektorer. Utviklingen i Norge går, i likhet
med utviklingen i utlandet, i større og større grad i retning av å måle hvordan UH-institusjonene gjør
det innen utdanning og forskning. Dette ligger også til grunn for basisfinansiering til institusjonene.
Det er stort trykk på å publisere og på karriereutvikling for forskere. Konkurransen om
forskningsmidlene skjerpes og kravet til kvalitet i alle ledd øker. Det er også stadig økte krav til
kvalitet i utdanningen. I en slik situasjon er det påkrevet å ha stor oppmerksomhet på utdanning,
forskning og innovasjon. Områder som økonomi, lønn, personal, kommunikasjon, markedsføring,
eiendom mv. er utvilsomt svært viktige å ha god kompetanse og medarbeidere på, men forskning og
utdanning forblir grunnpillarene for et ethvert universitet. Det er våre hovedleveranser til
samfunnet.
For å ha trykk, innsats og oppmerksomhet på disse områdene er det nødvendig å ha egne
prorektorer. Det understrekes av det faktum at de fleste norske universitetene har egne prorektorer
for disse områdene. Vi mener to prorektorer kan være et godt trekk for å øke NMBUs kapasitet til å
arbeide strategisk. Vi foreslår derfor (minst) to prorektorer. Prorektor for forskning burde også ha
ansvar for innovasjon. I modell 1a og 1b, er ikke prorektor satt opp i modellen selv om de er omtalt i
teksten (e.g. prorektorer har ikke linjeansvar). Skal NMBU nå de målene man har satt seg innen
forskning og utdanning bør NMBU ha prorektorer innenfor disse feltene. FI har ikke noen klar
mening om prorektorene skal eller bør ha linjelederansvar eller ikke. Ved tilsatt rektor, slik som i
modell 2-b, har man kanskje ikke noe valg, men likevel med en egen avdelingsdirektør for forskning
og innovasjon (jfr. HiOA). Men en kan også tenke seg modell 2-b med prorektorer uten
linjelederansvar.
Rektors ledergruppe
Som tidligere omtalt er det ikke noen naturlov at det på et universitet skal bare være en ledergruppe
som består av rektor, prorektorer og ledere av fagenhetene (enten dette er ledere fra fakulteter
eller institutter). Rektors ledergruppe bør bestå av rektor, prorektorer og avdelingsdirektører i
universitetsadministrasjonen (direktørmøte). Dersom det forutsettes at fakultetene fjernes og
dekanrollen blir borte, vil FI forslå at rektors ledergruppe består av: prorektor for utdanning,
prorektor for forskning og innovasjon, adm.dir. (ved valgt rektor), avd.dir. for utdanning, avd.dir. for
forskning og innovasjon, avd. dir. for organisasjon og virksomhetsstyring og avd.dir. for teknologi og
infrastruktur.
Behov for administrerende direktør
Colbjørnsensutvalget går sterkt inn for at man ikke bør ha adm.dir. bl.a. for å gi rektor mer direkte
tilgang til saksbehandler- og utredningskompetanse og mer direkte kontakt med avdelingsdirektørene. FI støtter noe av denne argumentasjonen. FI mener at det er minst behov for en
administrerende direktør hvis rektor er tilsatt. Rektor blir jo da selv adm.dir ved å være sekretær for
styret osv. Dersom beslutningen i US går for tilsatt rektor og dette godkjennes i KD, bør man ikke
tilsette en adm.dir.
Valg av modell
FI ser fordelen av å ha færre enheter i universitetsadministrasjonen, men vi har vanskelig for å uttale
oss om det er bedre om HR, økonomi og lønn bør slås sammen enn om HR og økonomi holdes
adskilt. Alle modellene har enten forskning eller forskning- og innovasjon som egen enhet noe som
er positivt. Uansett modell burde enheten hete forsknings- og innovasjonsavdelingen. Til tross for
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vanskelighet med å gi klare og tydelige signaler om hvilke avdelinger som passer sammen med andre
avdelinger eller deler av avdelinger foreslår vi en modell med 5 enheter eller evt. 4: Utdanning og
kompetanse; Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid; Organisasjon, kommunikasjon og
virksomhetsstyring; Teknologi og infrastruktur. Kommunikasjon kan også være sammen med
utdanning eller forskning.

2. Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er hensiktsmessige i forhold til
de operasjonelle prosessene og rolle-/fagutøvelsen.
Vi anser FI sin rolle fortsatt å skulle være 1) å gi råd til faglig ledelse og bidra til å sikre gjennomføring
av deres beslutninger og 2) service- og støtteapparat for forskerne og instituttene.
FI støtter også at SHF, SKP og biblioteket inngår i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Så vidt vites
har både SHF og SKP ytret ønske om at de blir en del av FI. SHF og SKP leverer forsøkstjenester til
interne og eksterne brukere. Vi vil imidlertid foreslå et alternativ til denne modellen ved at man
organiserer og plasserer ansvaret for strategi og drift av større forskningsinfrastruktur som SHF, SKP
og Imagingsenteret m. fl. i en ny avdeling for Infrastruktur og teknologi som også inneholder IT og
eiendom. En annen mulighet er også plassere disse enhetene i en egen ny enhet parallelt med de
faglige enhetene. Men velger man å opprette en avdeling for Infrastruktur kan dette gjøre at NMBU
får større oppmerksomhet på infrastrukturens betydning og dermed et bedre driftskonsept hvor
både faglige og økonomiske hensyn ivaretas.
Når det gjelder biblioteket kan det på visse områder være en fordel at biblioteket er en del av FI.
Dette gjelder særlig områder som bibliometri, databaser, publisering, regler for publisering, oversikt
over og håndtering av Cristin mv. FI ser flere samarbeidsområder for bibliotek og forskning.
Slik nevnt i modell 2, bør enheten fortsatt ha ansvar for forskerutdanningen. Vi ser ingen grunn til å
flytte på dette nå.
FI er også åpne for at SEVU kan slås sammen med avdelingen. NMBU TTO som er en del av FI, har
som SEVU, mange eksterne kontakter. I tillegg er det stadig mer påkrevd med gode beskrivelser av
innovasjonstiltak og handlingsplaner for kunnskapsoverføring i nasjonale og internasjonale
forskningssøknader. Dette er kompetanser i NMBU TTO og SEVU som lettere kan nyttiggjøres
dersom disse er i samme avdeling.
Vi ser også for oss at NMBU med fordel kan styrke sitt arbeid i fht samarbeid med næringsliv og
offentlig sektor. FI foreslår at det som et ledd i omorganiseringen vurderes å prioritere ytterligere
ressurser for slike oppgaver.
Dersom man velger at avdelingen skal bestå av dagens forsknings- og innovasjonsavdeling,
biblioteket, SHF, SKP og SEVU bør avdelingens navn vurderes.
Modellenes innhold, dvs hvilke funksjoner som skal være i hver enkelt «boks», er ikke beskrevet i
detalj. Vi tillater oss å foreslå at NMBU oppretter en enhet som får i oppgave å sikre
kompetanseutvikling for medarbeiderne uavhengig av om dette dreier seg om for eksempel
undervisningsmetoder og –teknologi eller kompetanseutvikling av faglig ledelse. Enheten kan være
en utvidelse av dagens Læringssenter.
Vi har ikke vurdert hvordan ressursene bør fordeles mellom universitetsadministrasjonen og nivå 2.
Dette må naturligvis gjennomgås når organiseringen er besluttet.
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Høringssvar – Studieavdelingen

Innledning
Studieavdelingen støtter langt på vei Colbjørnsen-utvalgets situasjonsbeskrivelse, påpekninger og
anbefalinger. Vi opplever at rapporten har en relevant analyse og et treffsikkert blikk for nødvendige
grep. Det er avdelingens oppfatning at dagens organisering ikke understøtter samhandlingen i
organisasjonen og dermed heller ikke organisasjonens arbeid med å nå målene og utvikle seg i
retning av NMBUs visjon strategi.
Studieavdelingen har gjennom de to siste årene erfart at uklare ansvarsforhold og beslutningsveier i
NMBUs organisasjon har virket inn negativt, både på saksbehandling og i utviklingsarbeid. Her er det
potensial for forbedringer med utgangspunkt i organisasjonsendringer av den typen som
presenteres i høringsnotatet.
Samtidig vil vi påpeke at noe av det som er utfordrende i organisasjonen i dag, ikke nødvendigvis
løses med organisatoriske endringer, men heller med utvikling av nye arbeids- og
samhandlingsformer og kulturendring. Vi velger derfor å kommentere også på dette i høringssvaret.

Faglig organisering
Studieavdelingen finner det utfordrende å bidra med innspill til modellene for faglig organisering i
høringsnotatet.
Ved siden av det faktum at vi vanskelig kan vurdere rent faglige aspekter ved forslagene (spørsmål
2), opplever vi at det er utfordrende å vurdere implikasjonene av modellene for mulighetene til
utvikling av forskning, utdanning og innovasjon (spørsmål 1). Begrunnelsene for valgene bak
modellene er ikke tydelig kommunisert i høringsnotatet, og kommentarene til kriteriene, som skal
være grunnlaget for vurderingen av modellene, mener vi er tynne. Det er vårt inntrykk at kriteriene
har vært for mange og for komplekse til å kunne virke drivende for prosessen med å finne gode
modeller. Det er også tydelig at det har vært kort tid til en prosess og lite tid til nytenking som kunne
gitt andre resultater.
Som studieavdeling ønsker vi spesielt å stille spørsmål til hva det første – og høyest prioriterte –
kriteriet på listen «Studieprogram skal være en viktig føring for organisering», egentlig betyr. Det er
få studieprogram som er knyttet til kun ett fagmiljø eller ett institutt, og det å legge
studieprogrammene til grunn for utvikling av organisasjonsmodeller ville dermed være en krevende
øvelse. Det er videre vanskelig utfra presentasjonen av modellene, å vurdere hva dette kriteriet har
hatt å si for prosessen. Studieavdelingen ønsker isteden å peke på at programutviklingen skjer i
miljøene rundt programmene, i programråd/-utvalg, på tvers av fag. Programevalueringer viser at
universitetet bør rette større oppmerksomhet mot disse miljøene. Vi mener det bør være prioritert
ledelsesoppgave ved enhetene å styrke programlederrollen og miljøet rundt denne funksjonen.
Vi mener at en reduksjon av antallet vitenskapelige enheter, kan bidra til en mer effektiv
organisasjon. Vi tenker også at det er hensiktsmessig å finne en enklere modell som på en tydeligere
måte enn i dag, kan kommunisere NMBUs identitet utad. Studieavdelingen har ingen klar formening
om hvilket antall som er det riktige for NMBU, men legger til grunn at organisasjonen bør ha det
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antallet faglige enheter som på best mulig måte balanserer faglig mangfold opp mot behovet for
effektivitet. Styret ønsker en modell med seks enheter, uten at det foreligger andre argumenter enn
at dette gir en passe stor toppledergruppe, og dette forslaget gjenspeiles i modell 1 og 2.
Vi stiller imidlertid spørsmål til om modell 3, med fire enheter, kan gi en for liten toppledergruppe
med begrenset faglig bredde. Det er videre vårt inntrykk at dette forslaget til modell står for lite
nytenking, og at den derfor i tillegg til å konsentrere makt og ressurser til fire nivå 2-ledere, kan
bidra til sementering av dagens organisering.
Antall faglige enheter kan også være førende for hvordan man organiserer
universitetsadministrasjonen og hvordan man fordeler oppgaver mellom nivå 1 og 2. Få enheter
kunne tilsi at oppgaver skulle flyttes fra nivå 1 til nivå 2 av effektivitets- og nærhetshensyn. Her
ønsker vi å peke på at vi i utgangspunktet ikke ser det som hensiktsmessig med større endringer i
oppgavefordelingen mellom sentral og lokal administrasjon. Vi mener at universitetets størrelse
tilsier at det er en effektiv bruk av ressurser å ha en sentral ivaretakelse av oppgaver som
eksamensavvikling, timeplanlegging, sensur, opptak, utveksling og karriererådgiving også videre
fremover. En sentral ivaretakelse av disse oppgavene bidrar til at organisasjonen bygger nødvendig
kompetanse og at oppgavene utføres på en måte som sikrer standardisering og likebehandling.
Campus Adamstuen er foreslått samlet i én veterinærfaglig enhet i samtlige modeller. Dette gir tid
og ro til å forberede denne enheten til flytting og til best mulig å ta i bruk de nye fasilitetene på Ås i
2019. Imidlertid er det viktig å utvikle samhandlingen mellom campusene i de kommende årene, for
å legge et godt grunnlag for synergi og samspill, både for fag og administrasjon. Den seksjonen av
studieavdelingen som i dag er på Adamstuen har ansvaret for administrasjonen av studiene ved
Campus Adamstuen. Det vil være naturlig at den blir plassert i den nye veterinærfaglige enheten på
nivå 2.

Administrativ organisering
Spørsmål 1.
Det er vanskelig å peke den ene av forslåtte modellene som bedre rustet for å understøtte arbeidet
med å nå NMBUs mål, enn den andre. De er forholdsvis like og hindringer i administrasjonen per i
dag knytter seg, som nevnt i innledningen, ikke kun til organisasjon, men like mye til eksisterende
arbeidsformer, kultur og kommunikasjonsmåter.
Satsingen på fremragende forskning og utdanning legger til grunn at utvikling skjer ved samhandling,
tverrfaglighet og i ikke minst i samspillet mellom forskning og utdanning. Vi ser at travelhet, tunge og
uklare beslutningsveier og skott mellom avdelinger/fagmiljøer kan være faktorer som står i veien for
utvikling av nye skjæringsflater, men også mangel på/lite kjennskap til mulige arenaer for å møtes og
snakke sammen på nye måter. Vi mener at NMBU kan bruke eksisterende ressurser bedre for å
kunne strekke seg enda lengere og nå de målene som er satt.
Universitetet har i dag noen enheter/avdelinger, hvor møte og dialog på tvers er selve grunnlaget for
eksistens og funksjon, herunder blant annet Læringssenteret, biblioteket og SEVU. Disse miljøene
samler i dag mennesker med ulik kompetanse og fra ulike miljøer og opererer på tvers av det som vi
naturlig tenker som utdanning, forskning og arbeidsliv. De bygger derfor en stor erfaringsbank når
det gjelder dialog på tvers, ikke minst om læring - i vid forstand. Vi tenker at disse miljøene er viktige
drivere for fremragende forskning og utdanning og at det er et potensial for hele NMBU å ta ut i et
tettere samarbeid mellom disse.
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Et tettere samarbeid kan ha mange former. Allerede i dag pågår både formelle og uformelle
prosesser for økt samarbeid. En økt satsing på Læringssenteret innen rammene for FFU-satsingen
bidrar også i denne retningen. Vi mener imidlertid at NMBU ville være tjent av i enda høyere grad å
understøtte, anerkjenne og gi oppmerksomhet til disse miljøene for å øke handlingsrom, synlighet
og slagkraft til å påvirke NMBUs vei videre. Dette ville være i tråd med de ambisjonene som ligger i
FFU-satsingen. Vi mener også at tidspunktet er det riktige, dels med hensyn til modenhet i miljøene,
men også for at NMBU skal gå i takt med en rekke endringer som skjer innen sektoren, herunder økt
oppmerksomhet på kvalitet i læringsformer og innovasjon, økt kontakt med arbeids- og næringsliv
og en stadig økende konkurranse om å få de beste studentene og faglige ressursene.
En mulighet kunne være en faktisk samorganisering av denne typen miljøer ved NMBU til en egen
avdeling innen rammen for sentraladministrasjonen. Biblioteket, Læringssenteret og SEVU er i begge
de foreslåtte modellene, lagt inn under to fagavdelinger (forskning og utdanning). Koblingene til
disse avdelingene er sterke, men enhetene har mye samarbeid med og innslag i andre administrative
fagområder, som IT, kommunikasjon og personal – og ikke minst en utstrakt kontakt ut til fagmiljøer
i og utenfor NMBU gjennom prosjekter, kurs og veiledning etc. Også andre aktører kunne tenkes inn
i en slik ramme, for eksempel TTO, Karrieresenteret, ansvarlig for kompetansetiltak og ansvarlige for
samfunnskontakt. En slik samorganisering kunne legge til rette for enda høyere grad av synergi og
samtenking. Enheten mener vi, bør i en slik modell få en egen leder/direktør som inngår i en
administrativ ledergruppe, og dermed bidra direkte med innspill i sentrale prosesser og beslutninger.
Vi ser at en slik samorganisering må vurderes nøye, dels i dialog med miljøene selv og dels på tvers
av administrasjonen. En åpenbar risiko ved å lage en enhet som spesialiserer seg på
samarbeid/samhandling er at det får motsatt effekt; samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon
isoleres til denne avdelingen og øvrige får ikke adgang til viktige prosesser på deres felt. Dette ville
bety en innlåsing av ressurser for NMBU. På Studieavdelingens område, ville det for eksempel være
avgjørende å få på plass jevnlige kontaktpunkter mellom studieavdelingen og Læringssenter-delen i
den nye avdelingen for å sikre koblingen mellom arbeidet med studietilbud/utdanning og
Læringssenterets arbeid. Vi anbefaler derfor at det brukes litt tid på dette arbeidet for å få på plass
en god modell.
Vi ønsker i tillegg å peke på at internasjonalisering og internasjonal mobilitet, er en viktig del av
universitetets mål og strategi, men at dette aspektet/aktiviteten er lite omtalt i høringsnotatet.
Internasjonalisering bør gjennomsyre hele organisasjonen, for eksempel ved å være en naturlig del
av programutviklingen, arbeidet med utlysninger fra NFR, SIU etc. Ansvaret for denne tverrfaglige
aktiviteten bør plasseres hos en av prorektorene og denne bør være en pådriver for utviklingen på
området.

Spørsmål 2.
Vi ser fordeler ved modell 2a og b idet sentraladministrasjonen får en enklere struktur. Den er
lettere å kommunisere og forstå for både for fagmiljøene og for medarbeiderne i
sentraladministrasjonen. Oppgave- og områdefordelingen mellom enhetene ser fornuftig ut. Vi ser
at områder som i dag ligger i forskjellige avdelinger, men som har mange skjæringspunkter, forslås
slått sammen. Dette mener vi kan gi resultater. Vi ser også at det er hensiktsmessig med en
nærmere kobling mellom rektors kontor og kommunikasjonsavdelingen, slik modellen beskriver. Vi
tenker imidlertid at skoletjenesten hører mer naturlig hjemme i kommunikasjonsavdelingen enn i
studieavdelingen.
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Modellen beskriver ikke nærmere toppledelsen, men det er studieavdelingens mening at NMBU bør
ha to prorektorer, én for utdanning og én for forskning. Dette for å sikre en god ivaretakelse av disse
to sentrale kjerneområdene. Vi tenker videre at ansvarsområdet for prorektorleddet i tillegg bør
omfatte området «læring» for å styrke universitetets satsning innenfor dette. Den nye avdelingen –
bibliotek, Læringssenteret og SEVU – ville være en viktig støttefunksjon for å ivareta dette
ansvarsområdet og sikre koblingen mellom forskning og utdanning.
Vi nevnte innledningsvis at det er et potensial for forbedring i administrasjonen på områder som ikke
handler om organisasjon og struktur. Vi erfarer blant annet at samhandling og samarbeid mellom
enheter er unødig vanskelig. Forskjellige arbeidsmetoder, struktur, økonomi, linjebehandlinger,
lederstøtte/-oppmerksomhet rundt et samarbeidstema, er eksempler på utfordringer som kan
dukke opp i konkrete samarbeidssituasjoner. NMBU trenger en modell som legger til rette for mer
løpende kontakt og samarbeid, klarere kommuniserte forankringer, bestillinger og forventninger. En
høyere grad av standardisering for prosjektarbeid kan være viktig for å møte utfordringer og
hindringer. Dette kunne gjøres gjennom å innføre en kokebok/mal for samarbeidsprosjekter som
«trer i kraft» så snart en oppgave skal løses gjennom prosjektarbeid på tvers av avdelinger. Malen
kunne for eksempel beskrive ansvar og roller for prosjektmedarbeiderne, punkter for vurdering ved
igangsettelse og gjennomføring av et prosjekt og forslag til rutiner for oppfølgning i linje underveis
og ved prosjektets avslutning.
Studieavdelingen etterlyser også faste samarbeidsprosjekter der rådgivere bistår rektor i tilknytning
til større saker – for eksempel i arbeidet med årsrapporten og i høringer. Saksbehandlerne bør være
administrativt knyttet til sine ulike enheter, men arbeidet bør likevel samordnes bedre slik til at
bidragsyterne i høyere grad samles og snakker sammen. Dagens ordning der alt skal gå i linje skaper
en ineffektiv og lite enhetlig saksbehandling.
Vi viser for øvrig til vårt innspill vedrørende oppgavefordeling mellom sentraladministrasjon og lokal
administrasjon under «Faglig organisering».
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Høringsuttalelse fra SEVU - omorganisering av NMBU, fase 1
Prosessene rundt den forestående omorganiseringen har så langt ikke vært et universitet
verdig:
•

•
•
•
•
•
•

Colbjørnsenutvalgets rapport ble i all hovedsak godt mottatt i organisasjonen, men
oppfølgingen har fått et alt for snevert fokus og dermed har stemningen nå snudd.
Workshopformen, slik den ble organisert, har ikke vist seg formålstjenlig.

Prosessen rundt administrativ organisering har ikke vært knyttet opp mot NMBUs
strategi, og det har vært uklart hva som er målet med omorganiseringen.

Kriteriene som ble utarbeidet under workshop 1 på administrativ side er så generelle at
det er umulig å bruke dem som vurderingskriterier.
De korte tidsfristene har gitt alt for lite tid til reell refleksjon og medvirkning.

Høringsnotatet bærer preg av hastverk og fremstår som en ufullstendig sammenstilling
av tilfeldig utvalgte argumenter fra workshopene.
Notatet omfatter ingen reell og begrunnet drøfting av fordeler og ulemper ved de ulike
modellene.

Faglig organisering
Senter for etter- og videreutdanning har ingen kommentarer til hensiktsmessig organisering
av de faglige enhetene – ut over et ønske om at man i den videre prosessen fokuserer på å
finne gode faglige konstellasjoner heller enn å ta utgangspunkt i et maksimalt antall enheter.
Administrativ organisering
De foreslåtte modellene er svært tradisjonelle, og vi ser ikke hvordan så begrensede
endringer vil kunne gi positive effekter for NMBU i forhold til nåværende modell. Den eneste
tydelige rettesnoren har, som på faglig side, vært at man vil redusere antall enheter.
Fordelene og ulempene som listes er i all hovedsak generelle påstander og har verken vært
gjenstand for grundig vurdering av kostnad versus nytte eller basert på hva vi ønsker å
forbedre.
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Colbjørnsenutvalget understreket at dagens modell har et ”slør” mellom fagkompetansen og
ledelsen. Innebærer ikke en organisering med færre og større fagenheter i administrasjonen
fortsatt en risiko for et uønsket slør mellom øverste ledelse og sakskompetansen?

Videre understreket Colbjørnsenutvalget at NMBU må utnytte fordelene ved å være et lite
universitet. Det virker noe underlig at svaret da er å innføre en mer hierarkisk modell. Er ikke
kort vei mellom ledelse og utøvende ledd et av fortrinnene til et lite universitet?
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) har i forslagene blitt plassert inn under en
utdanningsenhet i alle modellene. Det har skjedd helt uten noen reell debatt om dette 3.
nivået på workshopene. Diskusjonen har i all hovedsak dreid seg om de to øverste nivåene. I
de skisserte modellene fremstår nivå 3 som en tilfeldig og forvirrende blanding av
enkeltoppgaver og administrative enheter.

SEVU håper på en reell behandling av hensiktsmessig plassering før en eventuell
omorganisering gjennomføres. For at SEVU skal kunne oppfylle sitt mandat, er enheten først
og fremst avhengig av god kontakt med NMBUs fagmiljøer og synlighet overfor eksterne
aktører. SEVU samarbeider godt med andre administrative enheter, men vi tror ikke vi har
mest å hente ved å bli lagt inn i en utdanningsenhet med mer forvaltningsmessige og rene
administrative oppgaver.

SEVU var tidligere en del av Studieavdelingen, men ble skilt ut – begrunnet i behov for større
synlighet eksternt, andre økonomiske rammebetingelser og fordi det var få faglige synergier.
SEVU ønsker et tettere samarbeid med Forskningsavdelingen om den utadrettete
virksomheten og mener det er verdt å vurdere hvordan det kan løses i det videre arbeidet
med omorganiseringen.
Forslag til veien videre
• Gå bort fra at det eneste styrende prinsippet i prosessen er å redusere antall enheter.
•

•
•

•

2

For de administrative enhetene bør det gjennomføres en grundig analyse av hva som
fungerer og ikke fungerer for brukerne: faglig ansatte, studenter, eksterne. Dette må så
legges til grunn for en eventuell organisasjonsendring. Her bør brukerne selvsagt
involveres i langt større grad enn de har fått anledning til så langt.
Ut fra tilbakemeldingene fra brukerne, sette klare mål for omorganiseringen.

En endring av antall enheter løser få problemer i seg selv. Det er vel så viktig å gå
grundig gjennom ansvar og arbeidsprosesser på tvers av ulike tjenesteområder for å få
en mest mulig effektiv, fleksibel og moderne administrasjon. Brukernes behov må være
utgangspunktet for gjennomgangen, og vertikal organisering av oppgaver må inngå i
diskusjonen.
Kanskje er det også hensiktsmessig å trekke et klarere skille mellom forvaltning og
tjenesteyting i administrasjonen?
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Høringsuttalelse omorganisering av NMBU fase 1
Personal- og organisasjonsavdelingen
Innledning
Da Colbjørnsen-utvalget la frem sin evalueringsrapport, var det bred enighet om analysen og i stor
grad anbefalingene. I tillegg til å styrke rektors rolle, ansvar og myndighet, var det på det
administrative området særlig fire momenter som ble påpekt: Prorektors rolle, ledelse i
universitetsadministrasjonen, rektors direkte tilgang til saksbehandlerressurs og samhandling
mellom universitetsadministrasjonen og administrasjonen på nivå 2. Dette er i mindre grad
reflektert i de fremlagte forslag til organisering.
POA savner en mer prinsipiell tilnærming til og en administrativ logikk for de ulike
organisasjonsmodellene. Høringsdokumentet gir i svært liten grad faglige begrunnelser for
forslagene, både på faglig organisering og administrativ organisering. Et viktig drøftingspunkt er
hvordan en internorganisering av den administrative virksomheten på nivå 1 skal være, og samspillet
med administrasjonen på nivå 2.

Behov for konsekvensanalyse
For at kjernevirksomheten skal fungere optimalt, trengs det velfungerende og støttende
administrasjon, som stabsfunksjoner. Det bør i denne sammenhengen vurderes grundig hvilken
kompetanse eller hvilke funksjoner som det er strategisk viktig for rektor å ha nær seg, og hvilke
administrative funksjoner som ikke nødvendigvis behøver å være en del av den strategiske ledelsen
ved universitetet. Også Colbjørnsenutvalget har pekt på dette i sin rapport, og det vises særlig til
kapittel 5.2. POA mener generelt at det i større grad burde vært tatt utgangspunkt i de faktiske
oppgaver og ansvarsområdene som ligger i dagens organisatoriske enheter for å finne gode
løsninger på fremtidens organisering.
Organisering er kun ett av mange virkemidler for at NMBU skal nå sine ambisjoner. POA opplever
prosessen frem mot modellforslagene som foreligger i høringsnotatet som for lite koplet mot
ambisjonene for NMBU og hva vi faktisk skal levere av kvalitet i fremtiden.

Faglig organisering
Som nevnt innledningsvis mener POA at forslagene som er fremlagt i høringsdokumentet i svært
liten grad har faglige begrunnelser. Det er derfor vanskelig å ta stilling til flere av modellene. Det kan
synes som om mulighetene for synergier og også organisatorisk sammenheng mellom de fusjonerte
fagmiljøene blir begrenset i de foreslåtte modellene. Det kan imidlertid igangsettes en prosess for å
se nærmere på dette frem mot samlokaliseringen i 2019/2020.
Det er viktig at NMBU utnytter det potensiale som ligger i at vi er et relativt lite universitet. NMBU
har en mulighet til å organisere virksomheten i en nokså flat struktur, men dette kan på den annen
side utfordre styrevedtaket om å ha maks 6 enheter. Med få faglige enheter øker sannsynligheten
for at en trenger en underliggende struktur, et nivå 3.
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Administrativ organisering
Modell 1
POA vurderer modell 1-a til å være best tilpasset med hensyn til å løse NMBUs oppgaver på en god
måte i en modell med valgt rektor, mens en modifisert modell 1-b best ivaretar dette i en modell
med tilsatt rektor.
I modell 1 er antallet administrative enheter på nivå 1 redusert fra 11 til 6. Dette er en betydelig
reduksjon som vil medføre et mer håndterlig lederspenn både for rektor (tilsatt rektor) og for en
administrerende direktør (ved valgt rektor). Inndelingen i administrative enheter er i all hovedsak
den inndelingen som følges ved universiteter og høyskoler, og vil være gjenkjennelig for
administrasjonen på nivå 2. Avdeling for eiendom, IT og infrastruktur er den avdelingen som får
størst spenn i ansvarsområder og det kan diskuteres hvor vidt dette spennet er det mest
hensiktsmessige.
Høringsdokumentet begrunner ikke hvorfor man i modell 1 b foreslår å legge inn en administrerende
leder mellom rektor og de fagansvarlige lederne for de seks administrative enhetene. I
Colbjørnsensutvalgets rapport trekkes det frem at nettopp dette leddet kan oppfattes som et «slør»
hvor rektor ikke får direkte tilgang til den saksbehandlerkompetansen som hun trenger. I rapporten
anbefales det å «fjerne det administrerende direktørnivået i organisasjonen» i en modell med ansatt
rektor. POA støtter denne konklusjonen.

Prorektor med linjeansvar – både i modell 1b og 2b
Det er ikke tegnet inn prorektor(er) med linjeansvar i modell 1b for tilsatt rektor slik det er gjort i
modell 2-b. Prorektor kan ha linjeansvar for f. eks. forskningsområdet og studieområdet i begge
modellene, og den forskjellen som ligger i høringsdokumentet på dette punkt er ikke logisk. POA
støtter synspunktet fra Colbjørnsensrapporten (rapportens kapittel 4.2) om at det kan være
hensiktsmessig å legge prorektorrollen med linjeansvar i en modell med tilsatt rektor uavhengig av
om det er modell 1 eller 2. Dette for å utnytte prorektorressursen bedre og for å bidra til at
rektoratet får styrket kapasitet.

Modifisert modell 1b
Forskningsavdelingen og studieavdelingen kan i en modell med tilsatt rektor ledes av prorektorer
med linjeledelse. Inndelingen i avdelinger er også mulig ved valgt rektor men da slik at
administrerende direktør leder den samlede administrasjon.

Rektor/AD
KA

POA/HR

ØKO

FA

SA

Drift

POA har ikke tatt endelig stilling til hvilke enheter som skal inngå i de enkelte avdelinger da dette
fordrer en grundigere gjennomgang og konsekvensanalyse før endelig beslutning. Det vil også være
av betydning hvilke arbeidsoppgaver og ansvar som skal ligge på universitetsadministrasjonen og
hvilke som skal legges til administrativt nivå 2. Det er særlig behov for å vurdere grundig hvor
virksomhetsstyring, HMS, sikkerhet og beredskap, arkiv og SEVU bør være. Det bør også vurderes
grundigere sentrenes (SKP og SHF) plassering i organisasjonen, hvorvidt det er mer naturlig å se
sentrene i sammenheng med de faglige enhetene på nivå 2 fremfor i den administrative linje.
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Modell 2
Når det gjelder modell 2 (både a og b) savner POA, som tidligere nevnt, en faglig begrunnelse særlig
for enheten «organisasjon». Det ser ut til å være en sammenslåing av dagens økonomiavdeling
(minus innkjøp), personal- og organisasjonsavdelingen samt virksomhetsstyring. I høringsnotatet
trekkes det frem at det «legges til rette for utstrakt samarbeid og samordning mellom økonomi og
HR (eksempelvis lønnsfunksjonen)». POAs vurdering er at det som nevnes, lønnsfunksjonen, i praksis
er det eneste grensesnittet mellom økonomi og personal. POA mener dette grensesnittet er av liten
organisatorisk betydning og ikke tilstrekkelig argument for sammenslåing av HR og økonomi.
Synliggjøring av HR også i den organisatoriske strukturen viser at NMBU som organisasjon satser på
utvikling av sine medarbeidere og ledere.
Dersom en skal vurdere å etablere en organisasjonsavdeling, må det legges opp til en prosess der en
kartlegger grunnlaget for og undersøker bedre mulighetene og innholdet i en slik avdeling med
utgangspunkt i ansvar og oppgaver. En organisasjonsavdeling kan favne organisasjonsutvikling,
personalforvaltning, virksomhetsstyring og kommunikasjon, slik også enkelte universiteter har.
Modell 2 slik den er foreslått i høringsdokumentet kan ikke utvikles i den retningen og det er
vanskelig å se noen gode argumenter for en slik løsning. Denne organiseringen kan også bli utydelig
for brukerne; all den tid det ikke er intuitivt hvor økonomifunksjonen eller personalfunksjonen
faktisk ligger.
Det er POAs vurdering at både HR og økonomi hver for seg er så sentrale fagområder at de bør
synliggjøres i organisasjonskartet og ligge i linje under rektor. At en og samme person skal kunne
ivareta både HR- og økonomiperspektivet, slik det er foreslått i organisasjonsenheten, vurderer vi
som svært uheldig. Det finnes noen få virksomheter som har en kombinert avdeling med personal og
økonomi, men dette er typisk mindre organisasjoner med en tradisjonell personalavdeling uten
organisasjonsutvikling. En strategisk HR-avdeling skal løfte temaer som lederutvikling, utvikling av
ledergrupper, organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutvikling, talentutvikling,
medbestemmelse, kulturbygging, arbeidsmiljø osv. HR besitter kompetanse som er viktig å bringe
inn i diskusjonene før en avgjørelse blir tatt. I en slik posisjon krever det også at HR er sitt ansvar
bevisst og leverer strategisk tenkning til linjen.
Med en modell med en organisasjonsavdeling, må fullmaktene avklares tydelig både innad overfor
organisasjonen og utad. NMBU må definere representasjon på NMBUs vegne innenfor
personalområdet, både innad i organisasjonen og til å representere NMBU utad på
personalområdet.
POA ser frem til en grundigere vurdering og analyse av konsekvenser i det videre arbeidet frem mot
endelig styrebeslutning om organiseringen av NMBU.
Ås den 15. april 2016
Personal- og organisasjonsavdelingen v. Jan Olav Aarflot
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Kommunikasjonsavdelingens felles høringsinnspill
Dette er Kommunikasjonsavdelingen (KA) ved NMBU sitt svar på høringsdokument med forslag om
omorganisering av NMBU, nivå 1, saksnr. 16/01414.

Vi har delt inn våre høringsinnspill i 3 deler:
1) Innledning og premisser for høringssvaret
2) Våre anbefalinger om valg av modell for administrativ organisering,
3) Innspill om faglig organisering.

1) INNLEDNING OG PREMISSER FOR HØRINGSSVARET
Kommunikasjon som verktøy til å nå NMBUs mål
Avdelingens innspill til framtidig organisering er basert på kommunikasjonsfaglige vurderinger og på
hvordan kommunikasjon som verktøy best mulig kan bidra til å nå NMBUs strategi og mål. Avdelingen
har ikke kommentert konkret på andre avdelinger, da vi innehar ulik kunnskap om disse.
Vi har lagt vekt på følgende:
 Hvordan effektiv kommunikasjon best mulig kan bidra til å nå NMBUs strategi og mål
 Hvordan kommunikasjonsflyt og kompetanseheving kan sikres best mulig i administrasjonen
 Hvordan vi sikrer NMBUs merkevare og omdømme
Vi har særlig vektlagt følgende føringer for innspillene våre:
 NMBUs visjon og samfunnsoppdrag
NMBUs visjon Kunnskap for livet, uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre
fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Kommunikasjon skal understøtte denne faglige virksomheten på en best mulig måte.
 Colbjørnsen-rapporten
Colbjørnsen-rapporten sier tydelig at dagens modell ikke fungerer og at «..modellen vil neppe kunne
realisere de høye ambisjonene NMBU har for årene fremover..» Organisasjonsmodellen som anbefales
bør bedre kunne realisere disse ambisjonene. Rapporten fremhever også at «Informasjonsfunksjonen får
økende betydning» og at «Universitetene er i «renommébransjen». Utvalget anbefaler ingen
administrativ totalmodell, men illustrerer «en måte å håndtere problemstillingen på» og anbefaler at
kommunikasjonsdirektøren rapporterer direkte til rektor, og at de som jobber med kommunikasjon på
instituttene rapporterer faglig til kommunikasjonsdirektøren.
 Kommunikasjonens rolle i å bidra til å nå NMBUs strategi og mål
Effektiv, kompetansebasert og helhetlig kommunikasjon og posisjonering av NMBU må sikres slik at
NMBUs strategi og mål støttes og nås. Kommunikasjonen må være helhetlig slik at NMBUs forskning,
utdanninger og livet på universitetet er godt synlig både internt og eksternt. Vi understreker at det er
særlig viktig med en helhetlig bygging av omdømme og merkevare knyttet til følgende mål:
-

Offensiv studentrekruttering som viser mulighetene i NMBUs utdanninger
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-

Formidling og målet om at NMBU skal være best i Norge i formidling av forskningsresultater
Posisjonere NMBU som Norges ledende miljøuniversitet
God intern kultur der tydelighet, kommunikasjon og involvering står i sentrum
Øke kjennskap til NMBU/merkevarebygging

KA i dag
KA har ansvar for overordnet ekstern og intern kommunikasjon og omdømmesikkerheten ved NMBU.
Dette omfatter et bredt spenn av fagområder som omdømme- og merkevarebygging, presse,
krisekommunikasjon, studiemarkedsføring, skolebesøk, foto, grafisk design, forskningsformidling,
internkommunikasjon, samt drift og utvikling av NMBUs viktigste kommunikasjonsplattformer (web,
sosiale medier).
Avdelingen har i dag ikke ansvar for er utvidet samfunnskontakt, events/arrangement, alumni,
næringslivskontakt og forkontortjenester.

2) ANBEFALINGER OM VALG AV MODELL FOR ADMINISTRATIV ORGANISERING
Valg av modell for adm. organisering
Funksjon bør være et gjennomgående prinsipp for administrativ organisering, hvor ansvarsområder og
kompetanse bør ligge til grunn, ikke størrelse på enhetene. Det er viktig at hver enhet er inndelt på en
logisk og forståelig måte for både interne og eksterne brukere.
De fleste i avdelingen mener at modell 1 har funnet hovedbolkene for fagkompetanse og at denne kan
brukes som utgangspunkt for videre arbeid med administrative modeller. Modellen må videreutvikles
når valgt/ansatt rektor er avklart. Modell 1 har noen uklarheter: blant annet om forkontor er egen enhet
eller ikke, om IT ikke er synlig nok og plassering av innkjøp.
Det er også viktig at en videreutvikling av modell 1 omhandler samhandlingen vertikalt mellom
instituttadministrasjon og universitetsadministrasjon. Det bør også foreligge konsekvensanalyser for
valgt modell da dette mangler nå.

KAs rolle i modell for adm.organisering






En samlet fagavdeling: En samlet fagavdeling gir tverrfaglig kommunikasjonsarbeid og en
kompetent, god og helhetlig kommunikasjon/posisjonering av NMBU. Derfor er det viktig at
avdelingen ikke deles og at Skoletjenesten fortsatt er en del av KA. Det er svært viktig at arbeidet
med studentmarkedsføring i sin helhet tilligger avdelingen, da det er integrert som en tverrfaglig
aktivitet i avdelingen.
Rendyrket fokus: Kommunikasjonsfagene utvikler seg raskt og i tråd med ny teknologi, noe som
krever et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og gjør det ekstra viktig med et rendyrket og
tverrfaglig fokus på kommunikasjon. (jmf. Colbjørnsenutvalget «Informasjonsfunksjonen får økende
betydning»
Nærhet til ledelsen: KA bør ha en nærhet til toppleder/ledelsen. Relasjonen Kommunikasjon og
ledelse bør forbedres i forhold til dagens modell der det til tider har vært utfordrende å få essensiell
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informasjon tidlig nok. Informasjonsfunksjonens nærhet til ledelsen bør derfor gjenspeiles
strukturelt i organisasjonsstrukturen. Dette vil:
- Sikre helhetlig merkevarebygging og profilering i en fase hvor NMBU fremdeles har
utfordringer knyttet til kjennskap og ønsket posisjon ((jmf. Colbjørnsenrapporten
«Universitetene er i «renommébransjen»»)
- Sikre helhetlig oppfølging av NMBUs strategier og mål
- Sikre solid rådgivning for universitetsledelsen og bidra til at ledelsen leverer på
resultatmålet «posisjonering av NMBU»
- Gi bedret internkommunikasjon
- Bidra til helhetlig profilering og merkevare, både internt og eksternt
- Bidra til å bedre NMBUs samfunns- og myndighetskontakt
- Være en styrke for mediehåndtering/-kontakt og forskningsformidling
- Sikre at NMBU har en sterk "kommunikasjonsfaglig pool" sentralt som er tilgjengelig for hele
universitetet (jmf. Colbjørnsenrapporten)
Dialog med instituttene: Det er viktig med god koordinering med instituttene, og vi støtter
Colbjørnsen-rapportens anbefalinger om at informasjonskontaktene ved instituttene rapporterer
faglig til kommunikasjonsdirektøren. KA ønsker et tettere samarbeid med instituttene enn i dag.
Nye ansvarsområder: Vi synes det er interessant at det foreslås to nye ansvarsområder for KA,
Samfunnskontakt og Arrangementer. Vi er åpne for at dette kan være naturlig å plassere under KA,
men en forutsetning må være at det følger med ressurser - også om det ikke foreligger dedikerte
ressurser til oppgaven(e) i dag.

Ansatt eller valgt rektor
KA støtter Colbjørnsen-rapportens anbefalinger om at rektor må kunne ha myndigheten som trengs for
å kunne lede universitetet effektivt og at ansvar og makt må tydeliggjøres og effektiviseres, men velger å
ikke ta stilling til om dette løses best med valgt eller ansatt rektor.
Prorektorer
Vi støtter en ledelsesmodell med prorektorer, men tar ikke stilling til om disse bør velges eller være
ansatt. På generelt grunnlag vil vi bare anbefale at disse får tydelige mandat og ansvar.

FAGLIG ORGANISERING
Fra et kommunikasjonsfaglig ståsted er det viktig at den faglige modellen som velges for NMBU er bred
nok til å kunne speile NMBUs faglige bredde på en god måte eksternt, samtidig som den er spisset nok
til å gi tydelige faglige profiler. KA mener det vil, både med tanke på styring og kommunikasjon, være
mer hensiktsmessig og mer effektivt å ha færre faglige enheter enn NMBU har i dag.
KA vil ut over dette ikke kommentere faglig organisering, da vi anser dette som en oppgave som
fagmiljøene selv er best rustet til å gjøre.

15.04.2016
Monica Hammervold, kommunikasjons- og markedsdirektør NMBU
På vegne av Kommunikasjonsavdelingen ved NMBU
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Høringssvar fra Ledelsesstaben om omorganisering av NMBU, fase 1
Til høringsprosessen
Det fremlagte høringsforslaget har ikke innarbeidet en rekke funksjoner og oppgaver som
universitetsadministrasjonen utfører i dag. Dette gjelder deler av Ledelsesstaben
(samordningsfunksjoner, styrearbeid, administrativ støtte til ledergruppene med videre) og Felles
ressurssenter (blant annet de interne økonomi- og personalfunksjonene i
universitetsadministrasjonen). I dette høringssvaret legger vi til grunn at funksjonene fortsatt skal
ivaretas av universitetsadministrasjonen.
Det må være et minimumskrav at ansatte kan gjenkjenne oppgaver i funksjoner i en av de mange
oppgaveboksene som er tatt med i modellene. Dette er ikke tilfelle i denne prosessen. Funksjonene
og oppgavene som utføres, må ha en synlig organisatorisk tilknytning.
Det må også i det videre arbeidet med ny administrativ modell legges vekt på de sentrale føringene
som er knyttet til effektivisering av de administrative tjenestene, og en aktiv oppfølging av arbeidet
med å fjerne tidstyver.
Til kriteriene for de foreslåtte modellene
Høringsinstansene skal ta stilling til og gi en begrunnet tilbakemelding på følgende spørsmål:
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener er best tilpasset arbeidet for å oppnå målene
på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.
2. Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er hensiktsmessige i forhold
til de operasjonelle prosessene og rolle-/fagutøvelse.
Universitetsstyret har som ett av flere viktige mål for reorganiseringen å styrke «rektors rolle, ansvar
og fullmakter i saker som angår den faglige og administrative virksomhet». Dette skal skje gjennom
delegering av fullmakter fra styret. Colbjørnsenutvalget nevner her spesielt «beslutninger knyttet til
utdanningsportefølje, intern allokering av økonomiske ressurser, tilsetting av faglige og
administrative ledere og faglige satsinger». Dette må vektlegges i det videre arbeidet.
•

Nytt kriterium: økt administrativ og faglig handlefrihet for rektor.

Videre anbefaler Colbjørnsenutvalget å «gi rektor mer direkte tilgang til relevant
saksbehandlerkompetanse. Styret anbefales in den forbindelse å fjerne det administrative
direktørnivået i organisasjonen, og å legge ned ledelsesstaben».
•

Nytt kriterium: rektor skal ha direkte tilgang til relevante saksbehandlerressurser.

Del 1 Høringssvar om administrativ organisering
Til forslag 1a og 2 a: valgt rektor og 6 eller 5 administrative enheter
Styringsmodell med valgt rektor forutsetter tilsatt administrerende direktør, jf U&H-lovens § 10-3.
Forslaget har disse konsekvensene:
•
•

Med valgt rektor er det ikke aktuelt å styrke rektors fullmakter gjennom økt delegasjon fra
universitetsstyret.
Økt delegasjon fra styret vil styrke administrerende direktørs myndighetsområde.
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•
•

Det har ikke vært uttrykt ønske om at administrasjonen skal ha mer myndighet.
Ledelsesstaben mener at dette aspektet ved styringsmodell ved valgt rektor burde bli mer
inngående drøftet før forslagene 1a og 2a når forslaget legges frem for styret.

Ledelsesstaben mener at antall enheter bør være 6. Begrunnelsen er at POA og Økonomiavdelingen
ikke bør slås sammen. Disse avdelingene har funksjoner og oppgaver som er så forskjellige at det
ikke kan være grunnlag for sammenslåing. Det vil ikke skapes ny administrativ synergi ved en slik
sammenslåing.
Til forslag 1b og 2b: tilsatt rektor og 6 eller 5 administrative enheter
Forslaget 1-b foreslår at «den administrative linjen ledes av en administrativ leder». Dette vil ha som
konsekvens:
•
•
•
•

Tilsatt rektor må få tilgang til relevante saksbehandlerressurser gjennom denne
administrative lederen.
Dette er det motsatte av anbefalingen fra Colbjørnsenutvalget. Colbjørnsenutvalgets uttrykk
om et «slør» mellom rektor og administrasjonen vil derfor fortsatt være betegnende.
Forskjellen mellom den foreslåtte modell 1-b og den nåværende styringsmodell er at antall
administrative ledere reduseres fra 2 til 1.
Modell 1-b vil derfor gi administrativ leder tilgang til saksbehandlerressurser, og rektors rolle
vil ikke bli styrket, slik det er forutsatt.

Ledelsesstaben vil derfor fraråde at denne modellen drøftes videre.
Alternativ 2-b innebærer en tre-deling av ansvaret for administrasjonen. Rektor er foreslått som
linjeansvarlig for 3 av 5 administrative enheter, mens 2 prodekaner skal ha direkte linjelederansvar
for hver sin avdeling, nemlig Utdanning og Forskning/Innovasjon. Denne modellen har som
konsekvens:
•
•
•

Uklart myndighetsfordeling i øverste ledelse idet tilsatt rektor er leder av alle administrative
enheter, mens prorektorene skal ha direkte linjeledelse til hver sin administrative enhet.
Forslaget med 3 linjeledere kan derfor forstås slik at rektor må gå via tilsatte prorektorer for
å få tilgang til saksbehandlerressurser. Dette er ikke anbefalingen fra Colbjørnsenutvalget.
Dette betyr at prinsippet om enhetlig ledelse med tilsatt rektor som øverste ansvarlig ikke
følges.

Ledelsesstaben vil derfor fraråde at denne modellen legges til grunn i sin nåværende form. Modellen
kan fungere etter intensjonen ved følgende endringer:
•
•
•

Prorektorene har ikke direkte linjeansvar for utpekte administrative enheter.
De kan på vegne av rektor ha et særskilt faglig-strategisk rådgivende ansvar og funksjon,
mens linjeledelsen ivaretas av rektor.
Dette vises ved at prorektorene har en stiplet linje til de to avdelingene.

Forbedringer av foreslåtte modeller
Colbjørnsenutvalget kunne ikke anbefale en konkret administrativ modell. Utvalget skrev: «I respekt
for rektors autonomi finner utvalget det derfor vanskelig å anbefale en konkret modell for hvordan
rektors rådgivnings- og saksbehandlerressurser bør organiseres. Ledelsesstaben anbefaler at en ny
modell må vise hvordan rektor kan oppfylle kravene i U&H-lovens § 10-3) som fastsetter at tilsatt
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rektor, alternativt administrerende direktør er sekretær for styret og for de øvrige styringsorganene
ved institusjonen.
De foreslåtte modellene mangler administrativ enhet(er) som styrker tilsatt rektor, alternativt
administrerende direktørs, mulighet til å ivareta rådgivnings- og sekretariatsfunksjonene:
-

Koordinert administrativ saksforberedelse overfor styringsorganer
Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter i styringsorganer og ledergrupper
Saksfremlegg til ledergrupper og styringsorganer
Internrevisjon og kontrollerfunksjon internt.
Sikkerhet- og beredskap
Koordinering av større prosjekter med betydning for omdømme, eksempel Prosjekt Campus.
Dokumentflyt og dokumentasjon av saksforberedelse på nivå 1 og nivå 2

Dette er oppgaver som forutsetter at tilsatt rektor/alternativt administrerende direktør har direkte
tilgang til saksbehandlerressurser.
Ledelsesstaben mener at ingen av forslagene er gode nok til å møte de store utfordringene NMBU
står overfor på det administrative området. Plasseringen av IT-avdelingen er særdeles viktig i denne
sammenheng. NMBU har høye ambisjoner og forventninger til utviklingen på digitale områder. IT er
også en kritisk faktor i forbindelse med de nye bygningene og infrastruktur for veterinærmedisinske
fagmiljøer når disse flyttes fra Adamstuen til Ås. IT må derfor ha en tydeligere plassering på
organisasjonskartet enn det som fremgår av de foreslåtte modellen.
I valget av de foreslåtte modellene er forslaget med 6 enheter det minst problematiske.
Funksjoner som må inn i organisasjonskartet
Koordinert administrativ saksforberedelse: dette gjelder utarbeidelse av større dokumenter som
årsrapport, tertialrapport med flere. I denne delen ligger også utvikling av styringsverktøy,
målstyring, risikovurderinger og strategiske tiltaksplaner, eksterne høringsnotater med mere.
Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter i styringsorganer: dette gjelder oppgavene som
forkontoret har i nåværende modell og som inngår som en integrert del av Ledelsesstabens
oppgaver med koordinering av saksforberedelse og oppfølging. Denne funksjonen har ikke en
naturlig plassering i Kommunikasjonsavdelingen, slik dette er foreslått.
Saksfremlegg til ledergrupper og styringsorgan: En dokumentasjon av saksfremlegg til
Universitetsstyret og RLG i 2015 (se vedlegg 1) viser at Ledelsesstaben utarbeidet 30 % av
saksfremleggene til US og 54 % av saksfremleggene til RLG i 2015.
Internrevisjon: US har vedtatt å opprette en uavhengig internrevisjon, og denne funksjonen må ha en
uavhengig administrativ status og må ligge under rektor/administrerende direktør. Internrevisor
rapporterer til øverste ledelse og til universitetsstyret.
Sikkerhet og beredskap: Må være knyttet direkte til den øverste ledelse. Det må også være aktuelt å
vurdere om ikke HMS-funksjonen må legges på dette nivå, ikke minst i lys av de store utfordringer de
store byggeprosjektene representerer for helse,- miljø og sikkerhet.
Koordinering av større prosjekter: Rektor har ansatt en prosjektsjef for bygge- og
rehabiliteringsprosjektene («Prosjekt Campus») og opprettet et eget prosjektstyre som rapporterer
direkte til rektor, alternativt til administrerende direktør. Dette er et prosjekt frem til 2020 og med
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4
stor betydning for den videre utviklingen av campus. Dette prosjektet må ha en direkte forankring til
rektor/administrerende direktør.
Dokumentflyt og dokumentasjon: Denne funksjonen er ikke tillagt nødvendig betydning i forslagene.
Det nåværende dokumentbehandlingssystem er det viktigste styringsverktøy for en samlet
saksproduksjon på nivå1 og nivå 2. Elektronisk dokumenthåndtering er selve «nervesystemet» i
administrasjon på alle nivåer i NMBUs organisasjon. Et eget ressurssenter for styring, lagring og
fremfinning av dokumentasjon vil gi rektor/administrerende direktør et ledelsesverktøy som gir økt
effektivitet og kvalitet.
Forslag til ny enhet på organisasjonskartet: Rektors kontor/administrerende direktørs kontor
Høringsnotatet har ikke vist hvordan funksjonene og oppgavene som er beskrevet ovenfor, kan finne
en organisatorisk plassering som gir rektor, alternativt administrerende direktør nødvendig
ledelsesstøtte.
Colbjørnsenutvalget foreslår at Ledelsesstaben nedlegges. Utvalget har ikke vist hvordan oppgavene
beskrevet ovenfor skal organiseres.
Oppgavene og funksjonene er knyttet til tilsatt rektors, alternativt administrerende direktørs
ansvarsområde. Dette er oppgaver som den øverste ledelse må ha direkte tilgang til uten å måtte gå
via administrative mellomledd.
På organisasjonskartet må disse funksjonene utgjøre en enhet og kalles «rektors kontor» eller
«administrerende direktørs kontor», avhengig av om det velges en ordning med valgt eller tilsatt
rektor. Denne nye enheten omfatter:
•
•
•
•
•
•

Oppgavene som i dag ivaretas av Ledelsesstaben: forkontor, saksfremlegg, koordinering
Felles ressurssenter: dokumenthåndtering og dokumentasjonssikring
Økonomiavdelingen: internkontroll
Teknisk avdeling: sikkerhet og beredskap
POA: HMS
Prosjekt Campus: prosjektsjef

Tilsatt rektor må ha ledelsesstøtte for å koordinere virksomheten i denne enheten. Dersom det er en
ordning med valgt rektor, vil ansvaret for funksjonen legges til administrerende direktør.
Oppsummering av høringssvaret om administrativ organisering
1. Colbjørnsenutvalgets anbefalinger om styrking av rektors handlefrihet og tilgang til
saksbehandlerressurser er viktige kriterier for utforming av administrasjonen.
2. Modellene må omfatte det samordnende bindeleddet mellom øverste ledelse og
universitetsadministrasjonen.
3. Disse fellesfunksjonene må tegnes inn på organisasjonskartet direkte under tilsatt rektor,
alternativt administrerende direktør.
4. Forslaget med valgt rektor gir administrerende direktør direkte tilgang til
saksbehandlerressurser, men det synes ikke aktuelt å overføre mer myndighet fra
universitetsstyret til administrerende direktør. Effektivitetsgevinster må derfor hentes
primært innenfor hver avdeling.
5. Forslaget med tilsatt rektor kan gi rektor nye fullmakter og økt myndighet. Dette forutsetter
at det ikke opprettes en administrativ lederstilling direkte under rektor eller at linjeledelsen
for de administrative enhetene blir delt.
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5
6. Universitetsadministrasjonen reduseres fra 13 til 6 enheter. Økonomiavdelingen og POA
opprettholdes som egne administrative enheten på grunn av størrelse og ulike
funksjonsområder.

Høringssvarets del 2: Faglig organisering
Høringsinstansene skal ta stilling til følgende:
1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs strategiske mål for
forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling.
2. Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig spesialisering,
flerfaglighet og tverrfaglighet
Konsekvenser ved modell med valgt rektor
Dersom NMBU har en modell med valgt rektor, vil lederne for de nye faglige enhetene på nivå 2
rapportere til rektor i faglig spørsmål og til administrerende direktør på områder som faller inn
under direktørens myndighetsområde (se U&H-lovens §10-3). Nivå 2-lederne vil ha
medarbeidersamtale med rektor.
Modellen med valgt rektor vil forutsette tilsvarende innsats som i den nåværende modellen når det
gjelder koordinering og utvikling av felles satsinger.
Konsekvenser ved modell med tilsatt rektor
Dersom NMBU har en modell med tilsatt rektor, altså enhetlig ledelse, vil de nye faglige lederne på
nivå 2rapportere til tilsatt rektor i alle saker. Rektor kan også med denne ordningen få økte
fullmakter fra universitetsstyret når det for eksempel gjelder tilsetting av ledere, faglige satsinger,
strategiske midler med mere.

Vedlegg
Oversikt over fordeling av antall saker til universitetsstyret og rektors ledergruppe
For å få et så realistisk bilde som mulig av hva dette innebærer for den administrative
organiseringen, viser denne oversikten antall saker som er saksforberedt til RLG og til US i 2015.
Administrativ enhet
Antall saker til RLG
Antall saker til US
POA
12
18
Studieavdelingen
16
9
Forskningsavdelingen
24
5
Kommunikasjonsavdelingen
2
0
Teknisk avdeling
4
0
Økonomiavdelingen
12
18
IT-avdelingen
0
0
Dekaner
8
0
Ledelsesstaben
90
21
Med andre ord: Ledelsesstaben utarbeider og legger frem 30 % av US-saker i 2015 og utarbeider 56
% av saksfremlegg til RLG.
Ledelsesstaben/ 11.04.2016/PS/OJAa
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Universitetsbibliotekets høringsinnspill – 15.04.2016
1. Innledning
Universitetsbibliotekets målsetting er å understøtte NMBUs samfunnsoppdrag, strategi og
verdigrunnlag. Vår primære målgruppe er studenter og ansatte ved NMBU med tilhørende aktiviteter
knyttet til utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Vi søker å gjøre studenter og ansatte
kompetente i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet og vi ønsker å være relevant, samhandlende og
kompetent. Vi er i dag organisert som en gjennomgående tjeneste med sju virksomhetsområder. Som
ett av åtte universitetsbibliotek i Norge er vi et offentlig vitenskapelig bibliotek med grenseflater mot
aktuelle fagmiljø, nærings- og samfunnsaktører nasjonalt og internasjonalt i tråd med NMBUs faglige
profil og historie.
2. Svar høringsnotat – administrativ organisering
Universitetsbiblioteket har vært deltaker i arbeidsseminarene knyttet til administrativ organisering og
fokuserer sin tilbakemelding på dette området. Universitetsbibliotekets viktigste grenseflate er mot
NMBUs faglige virksomhet og mener det er avgjørende at administrativ organisering representerer
kapasitet, kvalitet, forenkling, samhandling, prosessorientering og merverdi for NMBUs faglige
aktiviteter.
Til spørsmål 1: Universitetsbiblioteket mener modell 2 kan være den som best er tilpasset arbeidet med
å oppnå målene på de prioriterte områdene i NMBUs strategi. Universitetsbiblioteket mener
integrasjonen av de administrative områdene i modellen er for svak og må videreutvikles.
Til spørsmål 2: Universitetsbiblioteket mener bibliotekets plassering i modell 2 kan være hensiktsmessig
i forhold til operasjonelle prosesser og rolle-/fagutøvelse. Universitetsbiblioteket deler sin fokus mellom
forskning og utdanning og modellen må sikre sømløs samhandling innenfor utdannings- og
forskningsområdet. Universitetsbiblioteket mener modellen som helhet har forbedringspunkter
knyttet til oppgaveområders samhandling og prosesstilnærming
3. Utfyllende begrunnelse
Under arbeidsseminarene var NMBUs strategi lite diskutert i forhold til organisering og de modeller
som ble utviklet. Universitetsbiblioteket mener alle modellene er for tradisjonelle og fokusert på
styringsstruktur. Modellene går i liten grad inn i vurderinger rundt administrasjonens egenart,
samhandling og prosesser som kan være viktige å utvikle ved ny organisering. NMBUs strategi har tre
særlige målsettinger - kunnskap som felles mål, kunnskap skal deles og livet på universitetet. Her
mener universitetsbiblioteket modellene er lite ”radikale”, utydelige og utnytter i liten grad NMBUs
egenart som et lite universitet. Modell 2 er den vi vurderer kan være på vei mot en strategisk
tilnærming, men også den er uklar i forhold til hvordan enheter/oppgaver støtter strategi, samhandling
oppgavene/tjenestene imellom og den mangler helt prosessperspektivet. Arbeidsseminarene har
tydeliggjort en klar strukturendring fra en flat administrativ organisering til en mer vertikal struktur i
nivå 1. Her tar ingen av modellene steget helt ut og fullfører en vertikal struktur med integrert
samhandling/prosesstilnærming.
Universitetsbiblioteket tror fire områder er for svakt ivaretatt i modellene som er presentert, og håper
det åpnes for videre prosess for å utvikle høringsnotatets forslag. Områdene er beskrevet under.
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3.1 En prosessorientert tilnærming til de ”løp og aktiviteter” som gjennomføres av student, pedagog,
forsker, talent, PhD ved NMBU
Universitetsbiblioteket mener å sikre bedre integrasjon mellom administrative tjenester og mellom
NMBUs fagmiljøer er avgjørende for å lykkes med utvikling av fremragende forskning og utvikling.
NMBUs strategi og verdigrunnlag er et godt utgangspunkt her. Det må være fruktbar tillit mellom alle
samvirkende for å nå NMBUs ambisiøse mål. Det viktigste er å se organiseringen fra student/ansatt
sitt ståsted; være seg student, pedagog, forsker, talent, leder, medarbeider mv. En rekke studenter og
ansatte går ulike ”livsløp” ved universitetet. Disse inneholder programmessige aktiviteter og
aktiviteter med utgangspunkt i behov som oppstår underveis. Dette kan være personlig og/eller faglig
veiledning, tilrettelegging, kompetanseutvikling, nettverksbygging, karriereplanlegging mv. Det ville
vært svært nyttig om disse løpene fikk en kartlegging og felles forankring i administrative tjenester og
hvor samhandling rundt milepæler var godt etablert. Administrasjonen må ha som mål å skape
merkompetanse og helhetlige miljø som bidrar til fremragende forskning og utdanning. I dette ligger
å etablere felles prosesser, og utvikle godt eierskap til eget tjenesteområde/delprosess, samtidig med
at det tas ansvar for helheten.
Illustrasjon 1: Prosessorientering

3.2 Etablering av en akademisk ressurstjeneste for NMBU – felles samhandling og førstelinje mot
studenten, pedagogen, forskeren, talentet, PhDen
Universitetsbiblioteket tror studenter og ansatte kan ha vanskeligheter med å vite hvor støtte skal
søkes gjennom ”livsløpene”. Etablering av en felles førstelinje for de langt fleste behov burde være en
prioritert og særlig satsning for NMBU. Dette vil både gjelde en fysisk lokalisering for en førstelinje
som kan bistå med umiddelbar informasjon, brukerstøtte og veiledning og en virtuell/digital etablering
av tilsvarende tilbud. Denne tilnærmingen vil også medføre en gjennomgang av struktur, kompetanse
og innhold for mer utfyllende brukerstøtte, veiledning, saksbehandling og utredning som ligger dypere
i organisasjonen.
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NMBU bør skape et unikt akademisk tjenestemiljø som bygger rundt tanken om studenten og
medarbeideren i fokus, og hvor organisering skjer rundt de prosesser og behov disse har gjennom sine
løp ved universitetet. Her må en også skape og utvikle felles gode lærings- og samhandlingsmiljø.
Ingen av modellen har skissert hvordan samhandling rundt prosesser og tjenester skal foregå i
administrasjonen. Elementer i en akademisk ressurstjeneste vil kunne være:
 Tjenester/oppgaver innenfor prosess-, fag- og driftsstøtte som i dag har et primært grensesnitt
mot studenter og ansatte
 Tjenester/oppgaver som utvikles i samhandling mellom enhetene og som vil danne et felles
grensesnitt mot studenter og ansatte
 Tjenester/oppgaver som har stor betydning for studenters og ansattes hverdag ved NMBU og
som må være lett tilgjengelige
 Tjenester/oppgaver som kan ivaretas gjennom samspill av fysiske og digitale tjenesteflater
 Eksempler: Lærings- og skrivetjenester, bibliotektjenester, informasjons- veilednings-, og
brukerstøttetjenester,
søknadstjenester,
saksbehandlingsstøtte,
karriereveiledning,
nettverksdannelse, språkutvikling, seminarer og lavterskel samhandlingsrom, studentvelferd
og økonomi, helse mv…
Universitetsbiblioteket har i dag gleden av et nært og meget godt samarbeid både med
studieavdelingen rundt lærings-, bibliotek- og skrivetjenester og med forskningsavdelingen rundt
forskningsdokumentasjon, publisering og Open Access. Erfaringene med og mulighetene for god
samhandling rundt felles tjenester, må sikres en videreføring i ny organisasjonsmodell uavhengig av
struktur. Dette vil være en forutsetning for alle tjenester som kan inngå i et akademisk ressurssenter.
Illustrasjon 2: Akademisk ressurstjeneste (senter)
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3.3 Det digitale universitet – framtidens universitet for dagens ungdom
Dagens ungdom er framtidens studenter, pedagoger og forskere ved NMBU. For denne generasjonen
er den digitale arbeidsflaten en naturlig forutsetning for læring og utvikling. Området i seg selv er i
radikal utvikling og modellene presentert i høringsnotatet gir ingen vurdering rundt og tydelighet av
hvordan tjenesteområdet i seg selv og de administrative tjenestene som helhet skal kunne møte
utfordringene NMBU vil ha som en digital kunnskapsorganisasjon. Dette er et strategisk svært viktig
område for utvikling og krever samtidig høy fokus på infrastruktur, teknologi og forvaltning.
Universitetet har behov for ikt-forvaltning og støtte innenfor de aller fleste fagdisipliner og
administrative områder. Særs viktig vil det framover være å se på forvaltningen av de ulike systemene
som finnes ved NMBU, dette gjelder kompetanse hos systemeier, felles systemforvaltning og
grenseflater mot eksterne aktører. Det er ventet betydelige endringer i nasjonal organisering av
tjenester og NMBU må være i posisjon for å innta konstruktiv rolle i samspillet med de nasjonale
tjenestene. Mao digitalisering og IKT er et meget viktig område for universitetet framover og dette må
gjenspeiles i den modell som legges for organisering.

3.4 En integrert organisasjonsmodell for prosesstøtte, fagstøtte og driftsstøtte til den akademiske
virksomheten ved NMBU
Universitetsbiblioteket mener dialogen rundt modellene for administrativ organisering har vært for
svak med tanke på de administrative tjenestenes egenart, samspill og verdiskaping for universitetets
faglige virksomhet. Alle modellene inklusive modell 2 framstår noe halvhjertet og utnytter i for liten
grad de muligheter NMBU har for å gjøre særskilte grep gitt sin størrelse.
Særlig samhandling og deling av kompetanse vil være et avgjørende punkt for å skape en god
administrasjon. Modellene presentert i notatet er rimelig tradisjonelle både i struktur og innhold.
Universitetsbiblioteket mener det vil rom for å tenke mer radikalt og bringe inn en akademisk
tilnærming og forståelse rundt de administrative tjenestene. Universitetsbiblioteket tror å skape tre
likeverdige tjenesteområder vil være en mulig vei å gå:
 Akademisk forvaltning – prosesstøtte
 Akademisk utvikling – fagstøtte
 Akademisk infrastruktur – driftsstøtte
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Illustrasjon 3: Integrert organisasjonsmodell for prosesstøtte, fagstøtte og driftsstøtte

Disse tjenesteområdene vil inneholde en kjerne av tjenester, men trolig vil dagens tjenester ha
delaktighet innenfor alle områdene. Universitetsbiblioteket som et eksempel jobber med akademisk
infrastruktur gjennom lokaliteter og tilgjengelighet, vi jobber med akademisk utvikling ved de
kunnskapskilder vi stiller til rådighet og med akademisk forvaltning gjennom prosesser rundt
publisering og forskningsdokumentasjon.
De akademiske tjenesteområdene vil helt klart kunne knyttes opp mot NMBUs strategi. Alle områdene
favner innom strategiens tre hovedmål, men det er fullt mulig å se tyngdepunktene mellom
tjenesteområdene og strategiens hovedmål.
Illustrasjon 4: Integrert organisasjonsmodell og NMBUs strategi

82 av 124

Universitetsbiblioteket mener en integrert organisasjons tilnærming vil:
 Bidra til fremragende utdanning og forskning gjennom fokus på NMBU som akademisk
institusjon og helhetlige miljø
 Skape merkompetanse, delingskultur og tverrfaglighet
 Etablere prosessforståelse, felles prosesser og godt eierskap til eget ansvarsområde og
delprosesser
 Sette studenten, talentet, forskeren, PhDen, pedagogen i fokus
 Forenkle og styrke møtet mellom administrasjon og bruker
 Sikre samhandling og dialog med våre omgivelser
 Ivareta og tydeliggjøre strategiske målsettinger for NMBU
Universitetsbiblioteket har forsøkt å illustrere de tilbakemeldinger som er gitt i høringsinnspillet.
Tjenester/enheter plassert innunder akademisk forvaltning, utvikling og infrastruktur er etter beste
evne forsøk på å vise hvor kjernen i tjenestene ligger.
Illustrasjon 5: Integrert organisasjonsmodell, akademisk ressurssenter og prosesser
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Memo
NMBU
Til:

Sekretariat for faglig og administrativ organisering

Fra:

Økonomiavdelingen v/ Jan Eskil Aldal

Kopi:

Økonomi og eiendomsdirektør Siri M. Løksa

Dato:

15. april 2016

Re:

Høring på faglig og administrativ organisering

Viser til høringsnotat av 18.mars 2015, under følger økonomiavdelingens (ØA) høringssvar på de foreslåtte modeller.
Faglig organisering:
Generelt har økonomiavdelingen ingen formening om de 6 foreslåtte modellen for faglige enheter. Dette mener vi
bør overlates til vurderinger fra den vitenskapelige stab. Dog poengterer økonomiavdelingen at færre faglige enheter
på generelt nivå gir følgende fordeler:
a)
b)
c)

Muligheter for større robuste administrative enheter med lavere sårbarhet for sykemeldinger/fravær på
nøkkelpersonell, turn-over og feilrekruttering.
Videre åpner en slik utvikling for spesialisering i roller, noe som normalt bidrar til økt effektivitet, høyere
kvalitet på arbeidet og tydeligere rollefordelinger.
Bygging av nye større administrasjoner for de faglige enhetene åpner for at de fungerer på lik måte på tvers
av enhetene. Dette bidrar normalt til mer enhetlig oppgaveutførelse, bedre effektivitet på tvers i
organisasjonen (sentral-lokal administrasjon) og høyere kvalitet.

Administrativ organisering
Generelt tenker avdeling følgende om den sentrale organiseringen på nivå 1.
a)

b)

1.

Færre avdelinger gir en mer håndterlig ledergruppe for rektor. Flere avdelinger gir rektor letter direkte
tilgang til spisskompetanse innen de ulike funksjonene i administrasjonen. De fleste fagavdelinger vil
naturligvis søke å ha så tett kobling til rektor som mulig. Deres vurderinger på dette spørsmål kan således
være annerledes enn den rektor har.
Likt innhold i boksene mellom den sentrale og den lokale universitetsadministrasjonen (den hos
instituttene) gir mer effektiv (uten feil, lettfattelig, konsistent) og raskere kommunikasjon mellom nivåene.
ØA ser på dette som et viktig bidrag til en mer effektiv administrasjon.

Hvilken av de foreslåtte modellene er best tilpasset arbeidet for å oppnå målene på de prioriterte områdene i
NMBU sin strategi
SVAR: ØA mener at modell 1 er best tilpasset til å oppnå målene. Begrunnelse:
a. Økonomi i egen boks sikrer rektor direkte tilgang til sentral kompetanse i styringen av NMBU
b. ØA en av avdelingene som har flest saker for US. Fra 1.1.2014 og frem til i dag har ØA enten hatt
direkte eller vært bidragsyter i 52 saker for US. Antallet saker har riktignok sunket etter 2014 (32) men
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Memo
c.
d.

2.

andelen styresaker har ikke gått tilsvarende ned. Med så mange saker blir det mer effektivt for rektor å
ha spisskompetanse på økonomi i ledergruppen. Likeledes blir det mer effektivt for saksbehandlerne i
avdelingen å ha korteste mulig kommunikasjonsvei til rektor og fortrinnsvis gjennom kanaler som har
den rette økonomikompetansen (eller «sløret» som Colbjørnsenrapporten omtaler det som).
Modellen er den minst byråkratiske i form av en flatere struktur. Det blir færre ledernivåer innen i
økonomiboksen enn når boksen skal deles med andre fagområder (f. eks POA)
En felles avdeling for økonomi og personal (modell 2) legger opp til svakere faglig nivå innen
fagområder med til dels vidt ulike fokus

Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er hensiktsmessige i forhold til de operasjonelle
prosessene og rolle/fagutøvelse
a.

Modell 2 sin fordeling av oppgaveområder er slik ØA ser det ikke hensiktsmessig. Dette da
a. Økonomi og personal er samlet, jfr. kommentaren under 1.d

b.

Modell 1 skiller innkjøp fra økonomiavdelingen (der den er plassert per i dag). Begrunnelsen fra
gruppen som fremmet forslaget var at innkjøpsfunksjonen måtte ligge hos den enheten som bruker
den mest, det vil si driftsenheten. En undersøkelse på antall innkjøpssaker viser at funksjonen ikke
betjener driftsavdelingen (her TA) mest. Av 168 saker var 42 på oppdrag for drift. Skulle en brukt
tilsvarende logikk innen lønnsområdet så skulle lønnsfunksjonen vært lagt til den enheten ved NMBU
som får utbetalt lønn til flest tilsatte (IKBM med 135 tilsatte). Det er klart at en slik logikk ikke er
holdbar.
Andre argumenter mot å flytte innkjøpsfunksjonen fra ØA er:
a.

b.

c.
d.
e.

Riksrevisjonen (RR) kontrollerer nesten årlig innkjøpsområdet. ØA er vant til å håndtere RR
sin oppfølging av NMBU og får gode skussmål fra dem på sin oppfølging. Havner innkjøp
under en driftsavdeling blir oppfølging overlatt til ansvarlige uten den samme erfaring og
innsikt i RR sine krav og måte å jobbe på. Dette kan bidra til problemer med kvalitetssikring
og effektiv saksbehandling med RR.
Innkjøpsområdet er tilknyttet til økonomi og regnskap via modulen for eHandel som NMBU
anvender i Agresso økonomisystem. Utenfor ØA vil innkjøp sine eHandels-ansvarlige være
organisatorisk plassert utenfor den enhet som tilrettelegger for eHandels-modulen i Agresso
økonomisystem. Dette vil hindre effektiv og direkte kommunikasjon.
Innkjøp driver sin internkontroll gjennom rapporter fra Agresso økonomisystem. Samme
argumentet som for punkt b. gjelder. Videre vil internkontroll på innkjøp bli plassert utenfor
den avdelingen som har ansvaret for internkontroll på økonomiområdet.
Omdømmemessig er innkjøp et sårbart område for NMBU. Regelbrudd innen anskaffelser
omtales ofte i media, herunder merknader fra Riksrevisjonen. Også brudd på NMBU sine
ambisiøse miljømål når anskaffelser gjøres vil være et yndig tema for media.
Innkjøpsområdet har de siste årene fått et tydeligere overordnet og strategisk fokus hos
regjeringen og statlige virksomheter. Delvis fordi det erkjennes at innkjøpsfunksjonen har et
uforløst potensiale når det gjelder økonomiske besparelser, delvis som bidragsyter til å nå
etablerte mål (f. eks miljø) og som en viktig støtte for kjernevirksomhetene. Innkjøp har med
andre ord en funksjon ut over det rent operative.
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Memo
Øvrige merknader:
ØA er kritisk til at IT-avdelingen legges på et lavere nivå og sammen med øvrige driftsfunksjoner. Hovedargumentene
med å ha en egen IT-avdeling:
a.

IT har en strategisk dimensjon og blir stadig viktigere for effektiv og fremtidsrettet drift fremtiden. Innen de
administrative systemer skjer det store teknologiske sprang. IT spiller, slik ØA ser det, en sentral rolle i å
effektivisere hvordan universitetsadministrasjonen jobber og å ta i bruk de teknologiske nyvinninger innen
forskning og utdanning. Andre universiteter har sterke IT-avdelinger som f. eks jobber tett mot de sentrale
administrative områdene. ØA er redd at de fremlagte forslag degraderer IT til en rent operativ funksjon
uten noe større strategisk rolle. Den enkelte avdeling og fagmiljø vil ved en slik organisering i større grad
selv måtte stå for utvikling av IT-relaterte systemer og prosesser. Om dette er effektivt eller gir god nok
kvalitet er usikkert slik ØA ser det.

b.

Bruk av IT innen forskning og utdanning opplever en tilsvarende sterk utvikling. Kan IT-ledelsen bidra på det
strategiske nivået når slik prosjekter drøftes i rektor sin ledergruppe? Bruken av IT i nye anvendelser (eks.
bioinformatikk) er økende, det gjelder også IT-avdelingen sin rolle i dette.
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Notat

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetsadministrasjonen
IT-avdelingen

Til
Sekretariatet for
omorganisering
Kopi til

Vår ref.

Deres ref.
16/01414-1

Dato
15.04.2016

Høringssvar om alternativ organisering av NMBU fra ITavdelingen.
Om intern prosess på IT-avdelingen.
Det har vært lagt opp til en grundig og bred prosess på IT-avdelingen med rimelig
god deltakelse og engasjement. Det har vært fellesmøter før WS1 og WS2, og
fellesmøte for å problematisere og forankre denne høringsuttalelsen fra ITavdelingen om forslagene til organisering.
Både forslagene til den faglige og administrative organiseringen har blitt
presentert og diskutert. Det har naturlig nok vært størst engasjement og
synspunkter på den administrative organiseringen og IT-avdelingens plassering i
denne organisasjonen.
Generelt sett er det slik at det er mange organiseringer som kan fungere, man må
passe på å unngå organiseringer som er til hinder at man får gjort jobben. Og det
blir også påpekt at det er mye som ikke fungerer optimalt/fungerer dårlig, som
valg av organisering uansett ikke vil løse.
Faglig organisering
Fra IT-avdelingen sitt ståsted er det vanskelig å vurdere fordeler og ulemper med
de forskjellige forslagene til faglig organisering. Dette skyldes manglende
kunnskap om de forskjellige faglige enhetene, men også at høringsnotatet i liten
grad har faglige begrunnelser for de forskjellige forslagene.
IT-avdelingen vurderer det også slik at konsekvensene for IT brukerstøtte ikke
blir forskjellig i de ulike alternativene.
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IT-avdelingen har også observert at forskjellen i dimensjoneringen av ITbrukerstøtte i dagens institutter er større enn en naturlig forskjell i
brukerstøttebehovet skulle tilsi. Dette tilsier at man i forbindelse med
administrativ organisering på nivå 2 skaffer en oversikt over
ressursprioriteringene til IT-brukerstøtte på de forskjellige instituttene med
tanke på en større grad av harmonisering av nødvendig ressursbruk.
Administrativ organisering
Også i forhold til de forskjellige forslagene til administrativ organisering er det ei
samstemt IT-avdeling som mener at de ulike alternativene er svakt begrunnet og
at det er problematisk at detaljnivået i beskrivelsen av oppgavene er så
forskjellige.
Som eksempel har man listet opp flere ansvars- og oppgaveområder til
Kommunikasjonsavdelingen, mens IT er IT i alle alternativene. IT-avdelingens
oppgaver og ansvarsområder favner fra løpende driftsoppgaver på mange
områder til deltakelse og sterkt ønske fra mange om mere deltakelse i
forsknings-, undervisnings og utviklingsprosjekter. Dette gir IT-avdelingen på en
unik måte samarbeidsflater med hele institusjonen på alle nivåer.
Generelt sett er det slik at skal NMBU nå sine mål satt i ambisjonene for
oppbyggingen av det 3. norgesuniversitetet så må IT prioriteres. IT som
strategisk element vil være avgjørende og viktig i mange av de faglige og
tverrfaglige potensielle satsinger og resultater som et norsk Life Science
universitet bør ha som mål. IT-avdelingen mener at IT som fag og funksjon må
opp og fram for at NMBU skal vinne fram i konkurransen med de vi
sammenligner oss med.
IT-avdelingen er i alle alternativene organisert i lag med dagens Tekniske
Avdeling. Dette er et forslag som ikke løser noen reelle problemer, men som
skaper noen nye og forverrer andre problemer. Dette er problematisk på mange
måter og peker i motsatt retning i forhold til institusjonens mål og strategier.
Noen konkrete momenter:






Et av kriteriene for nye organisering er bedret samarbeid. I dagens
organisering er et av problemene med samarbeidet at de sentrale
forvaltningsavdelingene i Universitetsadministrasjonen er i forskjellige
linjer. Disse forslagene vil forverre dette, da IT-forvaltningen både vil
være i annen linje og på annet nivå enn f.eks. forsknings-, undervisningsog kommunikasjons-forvaltningen.
Dette er i Norden og Norge en ny og ukjent konstellasjon og organisering
av IT-avdelingen. Forvaltningsfeltenes og –områdenes egenart og
autonomi i høyere utdanningssektoren tilsier at man ender opp med
minst 7 avdelinger, i hvert fall når man har tilsatt universitetsdirektør.
UiT og UiB har begge 7 avdelinger, UiA har 9 avdelinger.
Den foreslåtte avdelingen blir veldig stor i forhold til de andre
avdelingene i Universitetsadministrasjonen. IT-avdelingen mener også at
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man likevel er nødt i stor grad til å videreutvikle Teknisk avdeling og ITavdelingen selvstendig og hver for seg fremover. Dette fordi utviklingen i
fagene og behovet for faglig fokus i avdelingene på mange av de faglige
områdene er vesensforskjellige.
Ledelsen av en slik sammenslått avdeling som favner både teknisk
avdeling og IT sine fagområder vil bli veldig komplisert og krevende,
både på grunn av størrelse og forskjell i fagområder.

Avslutningsvis et poeng som kan være vanskelig å se rekkevidden av. NMBU
mangler noe som de andre 4 breddeuniversitetene i Norge har. Egen ren ITutdanning og et institutt for Informatikk. På BOTT universitetene er disse til stor
hjelp for å holde IT-fanen høyt og har vært og er økende viktig i forhold til
tverrfaglige satsinger. IT-fanen blir ikke lettere å holde høyt uten denne støtten
de andre universiteters IT-avdelinger kan lene seg på.
Det er organiseringsproblematikk mellom de andre forvaltningsområdene i
Universitetsadministrasjonen som IT-avdelingen ikke har følt de har hatt
tilstrekkelig forutsetninger til å mene noe om. IT-avdelingen har etter
etableringen av NMBU tatt flere nødvendige utviklingstrinn av egen avdeling.
Fokuset har derfor blitt å beholde best mulig rammebetingelser for å fortsette en
svært nødvendig videre utvikling av IT på NMBU i årene fremover.

Vennlig hilsen

Magnar Antonsen
IT-direktør
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
TA - Teknisk avdeling

Notat
Til
Hans Gran/Ledelsesstab
Kopi til
Birger Kruse/Administrasjonsavdelingen
Siri Margrethe Løksa/ØKEI - Økonomi- og eiendomsavdelingen

Vår ref.

Dato

16/01414-13

14.04.2016

Høringssvar omorganisering 2016 fra Teknisk avdeling
Generelt
Teknisk avdeling har på nåværende tidspunkt ikke analysert og vurdert om bygg
og infrastruktur passer bedre til en av de foreslåtte modeller enn andre.

I langtidsbudsjettet for vedlikehold, er det de første 5 årene ikke satt av midler til
utviklingstiltak og flyttetiltak som kan være en naturlig følge av
omorganiseringsprosessen. I de første 5 årene er midlene bundet opp til
utbedring av fasader og bygninger med dårlig tilstandsgrad på bygg og
infrastruktur. Universitetets bygningsmasse trenger mye vedlikehold, det er
derfor viktig at vedlikeholdsbudsjettet opprettholdes og at vedlikehold
prioriteres utover de første 5 årene. Utvikling er viktig og påkrevd, men
finansieringen må hentes utenom tildeling til drift og vedlikehold.

1. Faglig organisering

Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best understøtter NMBUs
strategiske mål for forskning og innovasjon, utdanning og forskningsformidling.
Teknisk avdeling uttaler seg ikke om fordeler eller ulemper ved de faglige
konstellasjonene som foreslås i høringen.

For teknisk avdeling vil det ved alternativ som har færre enheter enn i dag legge
til rette for å kunne skape bedre kommunikasjon og tiltaksrutiner rundt
planlegging og gjennomføring av vedlikehold og evt. utvikling av bygg og
infrastruktur.
Teknisk avdeling er en avdeling som bidrar med støtte til hele universitetet. TA,
er med noen få unntak, den eneste enheten som har ansvar for bygg og eiendom,
Kjersti Sørlie Rimer
kjersti.soerlie.rimer@nmbu.no
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og som gjennomfører stort sett alle oppgaver både på nivå 1 og 2 i
organisasjonen. Hvordan man organiserer ledelse og administrasjon på nivå 1 og
2 vil kunne ha betydning for rutiner, kommunikasjon- og beslutningslinjer som
TA er en del av, men dette kan løses forholdsvis uavhengig av hva som velges.
1. Hvilken av de foreslåtte modellene som best balanserer behovet for faglig
spesialisering, flerfaglighet og tverrfaglighet.
Ingen kommentar.

2. Administrativ organisering
2.1. Hvilken av de foreslåtte modellene man mener best er tilpasset arbeidet
for å oppnå målene på de prioriterte områdene i NMBUs strategi.

Teknisk avdeling vil benytte anledningen til å påpeke at det er
meget viktig at man i den daglige produksjon og virke utvikler
gode arbeidsprosesser på begge nivå og mellom nivåene. Det må
lages tydelige rolle-, ansvar- og beslutningskart i
universitetsadministrasjonen og for resten av organisasjonen. Det
er spesielt viktig at disse kartene etterleves.
Teknisk avdeling er foreslått slått sammen med ulike enheter i de
to modellene. Felles for begge er at Teknisk avdeling er sammen
med IKT og post. TA har mellom 110 og 120 ansatte og er store
nok til å være en enhet alene, men vi samarbeider og slås gjerne
sammen med andre.

Av rent praktiske forhold vil vi nevne at verkstedsbygningen vil
rives sommeren 2017 og TA får kun midler til å erstatte
verkstedene ikke kontorene. En samling av enheter som slås
sammen vil kunne være en utfordring. Det kan være en utfordring
i seg selv å holde «teknisk avdeling» samlet, selv om vi ikke blir
større enn vi er i dag.

Teknisk avdeling mener at alternativ 2 A med 5 enheter er den
beste av de to modellene.
Dette begrunnes i at:
• Den samler funksjoner som bør arbeide tett sammen for å
kunne gi en effektiv støtte til universitetet.
• Den samler enheter som har det totale ansvaret for
tjenesten ved NMBU (Service, IKT, Teknisk, Eiendom)
• Den samler enheter som har oppgaver innenfor profesjonen
Facility managment/Eiendomsforvaltning (eiendom,
kontorstøtte, renhold, sentralbord, post, datastøtte mm)
2
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•

•

•
•

•
•

Den har samlet funksjoner som på nivå 2 jobber tett
sammen, den blir derfor gjenkjennbar (Økonomi/personal,
utdanning/SEVU)
Den gir en ledelsesgruppe som er i en håndterbar
størrelsesorden. (rektor, prorektor(er), adm.direktør eller 3
ledere for administrative fag og evt. 4-7 ledere fra fagmiljø).
Med ansatt rektor kan rektor velge om han/hun vil ha en
administrerende direktør som koordinerende
administrative fagdirektører eller ikke.
Det er ingen flytende staber/forkontor som gir uklar linje
Den samler noen av de mindre enhetene slik at det blir noe
jevnere størrelse enhetene imellom og enhetene kan bli mer
robuste
Organiseringen kan brukes på samme måte uavhengig om det er
valgt eller ansatt rektor
Den gir fleksibilitet i arbeidsdeling mellom nivå 1 og 2, for de
enheter i universitetsadministrasjonen, hvor oppgaver i fagfeltet
gjøres i en eller annen form både på nivå 1 og 2 (Personal,
økonomi, studie, forskning, kommunikasjon)

Teknisk avdeling er opptatt av at boksene som skal beskriver enhetene, skal
beskrive oppgaver som enheten gjør for NMBU. Det er også viktig at man allerede
nå rydder, slik at enheter som i dag står alene ikke nødvendigvis blir en egen
boks ved sammenslåing. Teknisk avdeling har derfor tegnet opp et forslag som er
en revidert versjon av 2A.
Veien til et godt navn

Det er ikke lett å finne et godt og kort navn på Teknisk, Felles ressurssenter og
IKT. Vi har hatt mange idedugnader og derav mange gode forslag. Etter en lengre
diskusjon er vi enige om at det er viktig å tenke framover og ha et så fleksibelt
navn at det kan ta innover seg en utvikling innenfor fagfeltet. Det vil si at man
skal kunne ta imot eventuelle nye fagfelt som kommer inn i
eiendomsforvaltningen.

Før vi kom så langt prøvde vi med mange innganger;
Er det en person som vi vil identifisere oss med?
Er det noen som bør fremheves som en ledestjerne?
Hvor mange fagfelt ønsker vi å vise fram?
Hva gjør de andre universitetene?
Var alt bedre før, trenger noe endres?
Er dette nytt og nøytralt nok til at alle som skal leve under navnet trives med det?
Arbeidet med dette ga en del muntre stunder og radikale forslag som;
• SIRI (Avdeling for Service, IKT, Reparasjoner, Infrastruktur)
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•
•
•

DISERUD (Avdeling for Drift, IKT, Service, Eiendom, Renhold, Utvikling,
Datastøtte)
RIMER (Avdeling for Ressurssenter, IKT, Muntrasjon, Eiendom, Renhold)
MAGNAR(Avdeling for Multitasking, Arealforvaltning , Graving, Nettverk, Altinnen-service, Reparasjoner)

Det kom også noen mer tradisjonelle forslag som kan brukes:
• Eiendomsavdelingen (Samme som UiO og UIB, de har IKT i egen enhet
utenom eiendom)
• Eiendom og IKT (Synliggjør IKT bedre enn de andre, ligner på forslaget i
høringsbrevet)
• DSA (Drift og serviceavdelingen – eller noe mer på siden Den største
avdelingen – osv

Når man lette etter nye ord kom ulike og til dels ukjente forslag opp. Flere av
disse kan brukes. Det som ble valgt i denne omgang er en forkortelse som
innehar en beskrivelse som vi kan kjenne oss igjen i, om vi er litt internasjonale
og billedlige.
• SITE (Avdeling for Service, IKT, Teknisk, Eiendom)
• Infrastruktur og logistikk (Denne er ny og kanskje lite brukervennlig. Den har
i seg, bygg, drift, utvikling, IKT, post, transport av varer, biler, mennesker,
post og beskjeder.)
• Fasiliteter og service (Denne er bedre på engelsk enn på norsk)
Nytt forslag organisasjonskart alternativ 2A

4
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2.2Hvorvidt oppgaveområdene som er tillagt de enkelte enhetene er
hensiktsmessige i forhold til de operasjonelle prosessene og rolle/fagutøvelsen.

Som nevnt over, er arbeidet med å lage gode arbeidsprosesser og tydelige og
konsise kommunikasjons- og beslutningslinjer, vel så viktig som å finne god
fordeling av enheter i bokser. Det er umulig å kartlegge alle rutiner og prosesser
som bør forbedres i kommende periode, i dette høringsinnspillet. TA kommer
derfor med noe betraktninger i forhold til viktigheten av samspill mellom de
oppgaver og enheter som er nevnt med prikkpunkt eller i boks i høringsbrevet.
Tas innspill til bokser og underenheter

Det er viktig å lage benevninger som enhetene kan kjenne seg igjen i. TA har noen
forslag til nye benevninger.
Eiendom, IT og infrastruktur – foreslås endret til for eksempel SITE
Som tidligere nevnt er TA så store at de fint kan stå alene i en
universitetsadministrasjon. Men gitt forslag i høringsbrev setter vi her opp hva vi
mener bør være med dersom TA skal bli en større enhet i UAL.

SITE bør inneholde
• All IKT- bruker - støtte (sentralisert).
• All eiendomsforvaltning (her inngår å de samle de unntak som finnes i
dag).
• Postombæring/sentralbord/felles ressurssenter.
Her er det viktig å vurdere hvordan NMBU ønsker sin nulte og
førstelinjeservice.
• Man kan tenke seg at en felles administrasjon for hele UAL samles i denne
enheten.
Områder som ikke nødvendigvis trenger å være i denne enheten
• Arkiv bør legges inn under Bibliotek. Siden NMBU er et lite universitet
bør man følge opp den nasjonale retning med å tenke ABM-utvikling
(arkiv, bibliotek og museum) og legge arkivet inn under bibliotek. Leder
for bibliotek har kompetanse til å være en god strategisk leder for både
bibliotek og arkiv. I denne modellen ligger bibliotek under forskning,
derfor bør arkivet også flyttes dit. Det er mulig å tenke seg at bibliotek og
arkiv er felles støttetjenester som kan legges inn under fasiliteter og
service. Utfordringen er da at denne enheten blir uforholdsmessig stor.
• IT og Eiendom er store brukere av innkjøpsseksjonen. Innkjøpsseksjonen
er en servicefunksjon. Det kan derfor være naturlig at den ligger i
Fasiliteter og service. De hører i dag til økonomi og TA ser ikke at det er
en vesentlig grunn til å endre på dette. Vi har derfor foreslått at innkjøp
ligger sammen med resten av økonomifunksjonen.
• Sikkerhet er også nevnt i den ene modellen. Det er viktig at man definerer
hvem som har ansvar for de ulike sikkerhetsfelt (IKT, Objekt, beredskap,
SHA, HMS, personvern for ansatte og personvern og fysisk sikkerhet for
studenter). TA er ikke sikker på om alt dette skal samles på en person,
men er åpne for at oppgavene kan fordeles og at ansvar, myndighet og
kontroll for de ulike emner fordeles. Dette er et felt som man kan
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•

diskutere når utviklingen ev arbeidsprosesser skal starte. Dersom man
skal anslå en fordeling nå, så vil IKT og objektsikkerhet og SHA kunne
legges til Infrastruktur og logistikk enheten, HMS og personsikkerhet til
Personal og Økonomi og beredskap kan vurderes til eiendom og
infrastruktur eller til kommunikasjon og ledelsesadministrasjon.
Oppfølging av studentenes sikkerhet i ulike aspekt bør muligens ligge
under utdanning.
Miljøkoordinator er en funksjon som kan plasseres flere steder.

Noen vurderinger i forhold til de enheter som bør inngå
IKT

IKT-enheten i dag har tre ganske forskjellige enheter, det er en som jobber med
infrastruktur, en som jobber med system og en for brukerstøtte, sistnevnte er per
i dag er spredt ut på enhetene på nivå 3.
Det er infrastrukturenheten som har mest til felles med Teknisk avdeling. Det er
viktig med et tett samarbeid mellom disse, for å se helheten i forhold til hvordan
morgendagens bygninger og rom skal tilpasses moderne IKT. Både når det
gjelder undervisning og forskning og kontorstøtte. Det er meget viktig at disse to
enhetene jobber tett sammen for å kunne nå målet om å bli et fremragende
universitetet med moderne og framtidsrettede fasiliteter.
Det er også viktig at infrastruktur etableres i henhold til de bygningsmessige
forskrifter og standarder som gjelder.
Når det gjelder system og brukerstøtte, så er det noe mindre synergieffekt.
Brukerstøtte er en del av Facility managment og bedrifter som selger Facility
managment-tjenester har denne funksjonen i sin portefølje. De selger en
sentralisert brukerstøtte. Det er altså ikke uvanlig for bransjen at brukerstøtte
data og tradisjonelle eiendomsforvaltningsoppgaver er i samme firma. Når det
gjelder arbeid med systemer, så er det jo nettopp systemene man velger, som
legger føringer for infrastrukturen, derfor mener vi at det ikke er unaturlig at IKT
holdes samlet og inngår i denne enheten.
Post/sentralbord

Post og sentralbord, interne kjøreoppdrag og annet ligger som en underenhet i
Eiendomsavdelingen ved flere universitet. For å rydde i nivåer i
organisasjonskartet i høringsnotatet har vi derfor lagt denne inn i
eiendomsavdelingen og ikke opprettholdt den i en egen boks. Dette er en
servicefunksjon som i det private ofte ligger Facility managment tilbudet. Det er
naturlig at logistikkfunksjoner ligger til en servicedel av SITE.

Post og sentralbord kan også legges til Bibliotek og arkiv eller ledelsesstab,
dersom dette kan gi gevinster i form av arbeidsdeling i deskfunksjonen og annet.
TA-delen av SITE (Eller hva den kommer til å hete) vil, når hovedlinjene for
omorganiseringen er lagt, jobbe videre med en ny organisering av drift,
vedlikehold, service og eiendomsutvikling. Dette vil selvfølgelig gjøres i dialog
med enheter som vi kommer sammen med.
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Felles administrasjon for UAL

Dette er ikke utredet og vurdert, men tenkt ut i fra at IKT, Felles ressurssenter og
TA kommer i samme enhet, vil det bli en styrking av administrasjonen i denne
enheten. Det vil muligens være naturlig at IKT-administrasjonen fortsetter å ha
administrasjon for bibliotek og arkiv, deri ligger et eventuelt grunnlag for å samle
dette til en felles administrasjon for UAL. I hvilken grad dette må styrkes
ytterligere er ikke vurdert. Dette er bare et forslag som kan diskuteres og
vurderes uavhengig av frist for ferdigstilling av omorganisering.
Organisasjon (vårt forslag til nytt navn på Organisasjon)

Det er viktig at nivå 2-administrasjonen og fagmiljøene kjenner seg igjen i nivå 1administrasjonen. Personal og økonomi er funksjoner hvor rutiner og
konsekvenser henger sammen, og hvor mange av de administrative på nivå to
jobber opp mot begge funksjonene. Ett tett samarbeid og samkjøring av rutiner,
dataverktøy og arbeidsprosesser vil kunne gi en effektivitetsgevinst. Samtidig
som det kan gi grobunn for god opplæring og fleksible ordninger for hospitering
og faglig utvikling for ansatte innenfor disse fagfeltene. I tillegg vil det legge til
rette for en dynamisk arbeidsfordeling mellom nivå 1 og 2 og evt. 3. Da man kan
regne med at det vil være en forholdsvis stor utvikling og automatisering
innenfor oppgavene i årene som kommer.
Kommunikasjon og ledelsesadministrasjon (vårt forslag til nytt navn på
Kommunikasjon)

Teknisk avdeling vil ikke uttale seg om det er best om skoletjenesten er under
utdanning eller kommunikasjon. Det får de som kjenner tjenesten bedre, mene
noe om.

Teknisk avdeling mener at det er en del funksjoner (sikkerhet, brann, HMS,) som
kan legges inn i denne enheten, men dette må da eventuelt diskuteres og
beskrives meget nøye. Rent generelt mener TA at når vi er et så lite universitet
som vi er, er det mulig å ha spesialkompetanse og
spesialansvar/kontrollfunksjon ute i fagenheten. Dette for å ha kort vei fra
avviksmeldinger dukker opp til planlegging og gjennomføring av utbedrende
tiltak iverksettes og effektiv, robust og god utnyttelse av det personalet som
jobber med disse sakene. Vi heller derfor til at funksjoner som sentral
brannvernleder og sikkerhet derfor kan legges til TA og HMS til personal. En
felles administrasjon for UAL kan også legges til denne enheten. Miljøkoordinator
kan legges her, i personal sammen med HMS eller i SITE (teknisk avdeling). Ut fra
samme argumentasjon som for brann og sikkerhet, mener vi at den godt kan
legges til SITE.
Utdanning

Teknisk avdeling har ingen kommentarer til hvordan organisering av drift av
utdanning gjøres. Vi vil bare gjøre oppmerksom på at det er viktig at det er god
kommunikasjon mellom de (SITE) som skal drifte og utvikle infrastruktur for
utdanningen og de som planlegger gjennomføring av utdanningen. Her må vi lage
gode arbeidsprosesser.

7
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Forskning og tilhørende infrastruktur (vårt uferdige forslag til nytt navn på Forskning)

Teknisk avdeling har ingen kommentarer til hvordan organisering av drift av
forskning gjøres. Vi vil bare gjøre oppmerksom på at det er viktig at det er god
kommunikasjon mellom de (SITE) som skal drifte og utvikle infrastruktur for
forskningen og de som planlegger gjennomføring forskningen. Her må vi lage
gode arbeidsprosesser. I tillegg må det foretas en rydding i rolle – og ansvarskart
for eiendomsforvaltningen knyttet til forskningsinfrastruktur i bygg og på
utearealer.
Forskning og utdanning kan slås sammen dersom man ønsker å kun ha en
prorektor til å lede dette.
Kjersti Sørlie Rimer
Teknisk direktør

8
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Høringssvar fra FR om omorganisering av NMBU
Nåværende administrativ organisering omfatter 13 enheter hvor Ledelsesstaben og Felles
ressurssenter er to av avdelingene. Disse to avdelingene ble opprettet i forbindelse med fusjonen.
I forslagene til ny administrativ organisering (modell 1 og 2), er disse to avdelinger ikke tatt med.
Flere ansatte i Felles ressurssenter kan ikke finne plassering av sine oppgaver og funksjoner i de nye
forslagene. Flere funksjoner som Felles ressurssenter utfører kan en heller ikke finne igjen i
kulepunktene. De foreslåtte modellene ivaretar dermed ikke Felles ressurssenter sine oppgaver.
Funksjonene og oppgavene som de ansatte i Ledelsesstaben og Felles Ressurssenter utfører, kan
ikke fjernes eller opphøre.
Det må være et minimumskrav at ansatte kan gjenkjenne oppgaver i funksjoner i en av de mange
oppgaveboksene som er tatt med i modellene. Dette er ikke tilfelle i denne prosessen.
>>>>> Flere funksjoner og flere personer finner ikke sin plassering i modellene. De opprinnelige
diskusjonsforslagene er dårlig forberedt og utarbeidet.
I det følgende vil en beskrive oppgavene til Fellesressurssenter og hvordan de kan tenkes å utvikles
og plasseres i en ny administrativ organisasjon.

Felles ressurssenter (FR)
FR består i dag av 3 seksjoner.

1. Servicetorget
2. Personal og økonomitjenester
3. Dokumenttjenesten
Servicetorget (ST)
Servicetorget (5,5 årsverk) utfører pr. i dag følgende oppgaver:

•
•
•
•
•
•

Hoved Ekspedisjon/Resepsjon på Adamstuen og Ås
Intern og ekstern post på Adamstuen og Ås
Sentralbord
Systemeier og utvikling av telefonitjenester (fast og mobil)
Ansattkortproduksjon på Ås
Romutlån på Ås

Man ønsker å utvide ST til å omfatte flere funksjoner og ideelt sett skulle ST være plassert på et mer
sentralt sted på Campus Ås. ST kan da utvides til å omfatte:

•
•
•
•
•
•

«Kan vi hjelpe deg» funksjon – for ansatte, studenter og eksterne
Samlokalisering med SIT, Datatjenesten og TA Driftssenter (eller deler av disse)
Registrering av nyansatte, fra A til Å
Introduksjonsprogram for nyansatte
Frontdesk bibliotek
Mm.
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>>>>>>>> I forslagene er Servicetorget bare omtalt som sentralbord og post. Det er en
forutsetning å beskrive hvilke funksjoner Servicetorget skal ivareta før en kan ta en endelig stilling
til hvor enheten skal plasseres.

Personal og økonomitjenester. (PØT)
PØT (som utgjør 4,5 årsverk) utfører i dag personal- og økonomitjenester for IT, Bibliotek, UA og FR.
Disse avdelingene utgjør til sammen 196 personer.
>>>>>> PØT er ikke nevnt i forslagene. Det er en forutsetning at denne enheten skal bestå før en
kan ta en endelig stilling til hvor enheten skal plasseres.

Dokumenttjenesten (6 årsverk)
NMBUs elektroniske saksbehandling- og arkivsystem gjør det mulig å få til en effektiv og
ressursbesparende elektronisk dokumentflyt og arkivering. Per dags dato er imidlertid mulighetene
på langt nær utnyttet.
Dokumenttjenesten er ikke tillagt nødvendig betydning i forslagene. Det nåværende
dokumentbehandlingssystem er det viktigste styringsverktøy for en samlet saksproduksjon på nivå1
og nivå 2. Elektronisk dokumenthåndtering er selve «nervesystemet» i administrasjon på alle nivåer i
NMBUs organisasjon.
En vil foreslå et eget ressurssenter for elektronisk dokumenthåndtering som har høy kompetanse på
samhandlingsrom (sharepoint), utvalgsmodul, e-meeting, arkivering, og kontrakts- og avtalekontroll.
Et eget ressurssenter vil være et ledelsesverktøy som vil gi økt effektivitet og kvalitet.
>>>>>> Dokumenttjenesten er bare omtalt som «arkiv» Det er en forutsetning å beskrive hvilken
funksjoner Dokumenttjenesten skal ivareta før en kan ta en endelig stilling til hvor enheten skal
plasseres.

Valg av modell
Det er vanskelig for FR å ta stilling til hvilken modell som vil tilfredsstille kriteriene best. Det er flere
andre faktorer enn plassering av oppgavene i «bokser» som avgjør om organisasjonen vil fungere
etter hensikten.
En vil allikevel komme med noen generelle tilbakemeldinger.
Ingen av de to (nesten like) foreslåtte modellene for administrativ organisering er tilfredsstillende. I
all hovedsak er det eneste som skiller de to at POA og Økonomi er egne enheter i den ene modellen
og samlet i den andre modellen.
Ingen av modellene ivaretar FRs funksjoner i sin helhet. Det er også ubalanse mellom de forskjellige
enheter, både når det gjelder antall ansatte og ved at viktige sentrale enheten skyves nedover i
organisasjonen og derved tillegges mindre vekt enn andre. (f.eks. små enheter som Kommunikasjon
og POA (i den ene modellen) fremmes som egne enheter, mens IT (stor og viktig enhet) blir foreslått
som en del av Eiendom
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Argumentasjonen i dokumentet er dårlig gjennomarbeidet. Forklaringene for hvorfor den ene
modellen svarer bedre til kriteriene enn den andre er ikke overbevisende og baserer seg stort sett på
antakelser.
Argumentasjonen er inkonsekvent. Styrker og svakheter omtales for enkelte enheter men nevnes
ikke for andre enheter i tilsvarende situasjon. Et eksempel: For modell to hvor POA og Økonomi er
samlet, er nevnt som svakhet: «Det vil bli et åpent spørsmål om leder skal rekrutteres med
kompetanse innen økonomi eller HR». Den samme argumentasjonen kan brukes for eks. FR, IT og
Bibliotek men for disse enhetene er denne argumentasjonen totalt fraværende.
>>>>>> Enhetene i modellen må gjengis konsekvent. Noen enheter blir omtalt med oppgaver
mens andre blir omtalt med store seksjoner. Det er stor ubalanse i antall personer.
Argumentasjonen er svak og inkonsekvent

Kommunikasjonsavdelingen (KA)
KA er gjengitt med flere kulepunkter som kan betraktes som oppgaver. Dette i motsetning til flere
andre avdelinger der hele seksjoner med 16 eller flere medarbeidere blir gjengitt med et kulepunkt
(eksempel Bibliotek og utdanning). I modellene legges det både visuelt og organisatorisk alt for stor
vekt på KA.
>>> Det anbefales at KA legges under en av de andre enhetene, eventuelt slåes sammen med
Biblioteket. Om nødvendig kan ledelsens behov for kommunikasjon ivaretas av en dedikert KAmedarbeider
HR (POA) og Økonomi
Personalutgiftene utgjør den aller største utgiftsposten i budsjettet. En sammenslåing av disse to
enheten vil kunne føre til en bedre samspill mellom økonomi og personal. Enhetene kan bestå som
underavdelinger.
>>>> Det anbefales at HR (POA) og Økonomi slåes sammen til en enhet.
IT
IT har blitt til et kulepunkt under «Eiendom, IT og infrastruktur».
IT, IT-infrastruktur og store elektroniske administrative systemer har størst betydning for å kunne
utføre den daglige driften på NMBU. Det er et krav at denne infrastrukturen fungerer 24/7. I all
videre utvikling av NMBU, både når det gjelder forskning, utdanning og administrasjon vil IT være en
kjernefunksjon/tjeneste. De er dermed viktig at leder for IT er med i den øverste ledernivå.
>>>>> Det anbefales at det etableres en egen IT-avdeling med leder på øverste ledernivå

Forskning og utdanning
Forskning og utdanning er kjernefunksjoner ved NMBU. For å sikre et tett samarbeid og videre
utvikling av disse kjerneområdene er det naturlig at disse avdelingene slåes sammen til et.
>>> Det anbefales at Forskning og utdanning slåes sammen til en avdeling
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Fellesressurs senteret (FR)
Som nevnt i tidligere avsnitt er FR ikke nevnt i modellene og for øvrig gjengitt med mangelfulle
betegnelser som ikke gjenspeiler fullt ut oppgavene som FR utfører og ønsker å utføre. Det er
dermed vanskelig å plassere FR i de foreslåtte modellene. Oppgavene til FR må nærmere utredes før
de plasseres i en «boks». Vi vil imidlertid hevde at funksjonene innen FR hører godt sammen og at
det derfor er naturlig at de forblir samlet i en egen organisasjonsenhet. Det gir også et godt
utgangspunkt for å utvide servicetilbudet til ansatte, studenter (som nevnt tidligere i
høringsuttalelsen) og eksterne. Det at FRs funksjoner er delvis utelatt/ikke tillagt nok betydning i
høringsdokumentet er urovekkende. Det er viktig for oss å påpeke dette da NMBU vil bli
skadelidende dersom disse funksjonene undergraves.
>>>>>> FR må videreføres som egen organisasjonsenhet og en har diskutert to mulige
organisatoriske tilknytninger:

•

•

I en ny enhet «Fellestjenester» som ivaretar både nåværende FR oppgaver og
oppgaver som i dag tilhører Ledelsestaben. Hvor i hierarkiet lederen for
denne enheten skal plasseres vil en ikke ta stilling til nå. En slik løsning vil
kunne føre til en bedre forankring i ledelsen for de viktige funksjoner som
Servicetorget og Dokumentsenteret utfører.
Som en orgenhet i IT under forutsetning av at IT blir en egen avdeling. FR
er systemeier for store administrative systemer som den daglige driften av
NMBU er avhengig av. Dette medfører et naturlig tett samarbeid med IT.
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Notat

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for klimaregulert plante- og miljøforskning

Unntatt offentlighet
iht. offentlig § 00

Vår ref.
Stein Valsø

Deres ref.
16/01414

Dato
14.04.2016

Høringssvar fra SKP 14.04.2016
Herunder følger svar fra Senter for klimaregulert planteforskning, SKP på
Høringsnotat vedrørende faglig- og administrativ organisering av NMBU.
Ved SKP har dokumentet blitt sendt med E-post til alle medarbeiderne den 21.
mars med oppfordring til gjennomlesning før felles gjennomgang i stabsmøte
med alle ansatte ved SKP tilstede den 6.april.

Pkt. 3; Faglig organisering
SKP har ikke brukt mye tid på gjennomgang av de foreslåtte modeller for faglig
organisering. Vi har heller ingen klare oppfatninger av hvilken av modellene som
best vil fylle kriteriene for optimal oppnåelse av strategiske mål for forskning,
innovasjon, utdanning og forskningsformidling. Dette gjelder også oppfatning av
hvilken av modellene som best balanserer behovet for faglig spesialisering,
flerfaglighet og tverrfaglighet.
SKP vil som før, uavhengig av hvilken faglig modell som blir valgt, betjene alle
fagmiljøer ved NMBU, resten av Campus Ås og brukere utenfra, på en nøytral og
profesjonell måte til beste for fremragende forskning og undervisning på alle
nivå.

Pkt.4; Administrativ organisering
Ved SKP har det ved gjennomgang av modellene, fra en samlet stab kommet klart
og utvetydig frem at SKP plassert under enheten for Forskning (og innovasjon) er
et riktig valg. Som leverandør av viktig infrastruktur til forskning og
undervisning med tilhørende tjenester og rådgivning innen både klima og på
friland er SKP et stort og viktig verktøy for NMBU og resten av Campus Ås. Med
en tilhørighet til enheten for Forskning (og innovasjon) sammen med blant annet
SHF vil NMBU tydeliggjøre satsningen på felles forskningsinfrastruktur. Dette er
viktig i forhold til NMBUs eget «veikart» og til NFRs satsning på Nasjonal
infrastruktur, også med tanke på Norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid om
forskningsinfrastruktur, bl. annet gjennom ESFRI- AnaEE samarbeidet.

Postboks 5003
NO-1432 Ås

www.nmbu.no
post@nmbu.no

+47 67 23 00 00
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Prioritering av modell.
Modellene for administrativ organisering som er fremlagt i høringen er
tilnærmet like hva angår SKPs rolle. Om den ene eller andre modellen er best
tilpasset arbeidet for å oppnå målene på de prioriterte områdene i NMBUs
strategi, besvares sannsynligvis bedre av andre berørte enheter i prosessen for
administrativ organisering.
Det samme må også kunne sies til spørsmålet om modellene er hensiktsmessige i
forhold til de operasjonelle prosessene og rolle-/fagutøvelsen.
Med vennlig hilsen
Stein Valsø
Avdelingsdirektør SKP

2

103 av 124

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
SHF - Senter for husdyrforsøk

Notat
Til
Hans Gran/Ledelsesstab
Kopi til
Mari Sundli Tveit/NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Torborg Storaas/POA - Personal- og organisasjonsavdelingen
Ingeborg Hauge Høyland/Ledelsesstab
SHF styret

Vår ref.

Dato

16/01414-19

15.04.2016

Høringssvar fra Senter for husdyrforsøk (SHF) på forslag
til omorganisering av NMBU
SHF sendte forslaget til organisering til alle ansatte 6.april og hadde felles
diskusjon om alternativene mandag 11.april. Høringsuttalelsen er sendt til de
lokalt tillitsvalgte 13.april og lagt inn på sak 16/01414 den 15.april 2016.
Faglig organisering:
SHF overlater til de faglige enhetene (instituttene) å vurdere hva som er best
løsning på faglig organisering. Dette er mye styrt av det som er felles og
tilgrensende emner i undervisning/kurs og forskningsoppgaver.

Administrativ organisering:
SHF er svært fornøyd med å bli plassert i en avdeling for Forskning eller
Forskning og innovasjon. Det vil være det beste ettersom SHF har flere store
brukere (IHA, ProdMed, IKBM, Basam, Nibio). Å tilhøre «største bruker», som
noen har foreslått, mener vi ville være uheldig for andre brukere. SHF vil høre til
en avdeling der det er naturlig at forskningsinfrastruktur er på agendaen.
Om alternativ 1 eller 2 er best er det ikke sterke synspunkter på. En bør høre på
argumenter fra de administrative avdelinger som blir mest berørt. Om det er 5
eller 6 enheter kan ikke være avgjørende for måloppnåelsen.
Ledelsen berømmes for å gi prosessen mer tid. Det er behov for
konsekvensutredning og økonomisk beregning av hva en oppnår med

Ingvar Selmer-Olsen
ingvar.selmer-olsen@nmbu.no

104 av 124

omorganiseringen før en gjør et endelig valg. Målene kan nås på flere måter, men
ny organisering må vise til at en oppnår noe i forhold til dagens organisering.

SHF etterlyser en diskusjon om FôrTeks plassering. FôrTek er i dag en del av SHF,
men vi har etterlyst en gjennomgang av FôrTeks tilhørighet i 2015. Vi fikk da
beskjed om at det burde vente til 2016 når organisering ville komme på
agendaen.
Vennlig hilsen

Ingvar Selmer-Olsen
Avdelingsdirektør SHF

2
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Høringssvar – Studieutvalget
Innledning
Studieutvalget behandlet saken om høringssvar ved møtet 13. april 2016. Behandlingen tok
utgangspunkt i saksfremlegget fra studiedirektøren (vedlagt).
Følgende medlemmer var tilstede ved behandlingen:
• Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget
• Jon Frank (JF), INA
• Kirsti Stuvøy (KS), Noragric
• Ragnar Øygard (RØ), HH
• Mona Henriksen (MH), IMV
• Lars Mørk (LM), tekn.adm personale
• Eystein Skjerve (ES), MatInf
• Wenche Farstad (WF), ProdMed
• Lars Snipen (LS), IKBM
• Gjermund Gunnes (GG), BasAM
• Einar A. Hegstad (EH), ILP
• Anna Eggertsdóttir, (AE), SportFaMed
• Mariya Khanamiryan (MK), student
• Ingrid Wigestrand (IW), student
• Astrid Fuglseth Rasmussen (AFR), student
• Halvor Kongevold (HK), student
• Even August Bremnes Stokke (EBS), student
Faglig organisering
Utvalget hadde en grundig diskusjon ut fra spørsmålene i høringsnotatet, og det ble fremsatt
tre alternative forslag. Det ble enighet om at disse forslagene og avstemmingen skulle
synliggjøres i høringsuttalelsen, som utvalgets svar på spørsmålene om faglig organisering.
Forslag fra LS:
Del A: Høringsnotatet
Studieutvalget ønsker velkommen en omorganisering av NMBU, ettersom dagens modell ikke
er god.
Studieutvalget mener imidlertid at ingen av de tre modellene for faglig organisering som er
sendt på høring er spesielt hensiktsmessige for å fremme NMBUs mål.
Studieutvalget vil derfor heller foreslå en modell der fakultetene legges ned,
instituttstrukturen på Ås beholdes slik den er i dag, og det lages én enhet av de fire på
Adamstuen. Etter samlokalisering i 2019 kan det gjennomføres en reell omorganisering, slik at
NMBU kan levere den integreringen av fagområder som Stortinget har forutsatt. En slik
omorganisering bør i all hovedsak baseres på frivillighet og faglig selvorganisering med støtte
fra de ansatte.
Forslag fra ES:
Modell tre svarer best på de spørsmålene som er stilt i høringsnotatet.
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Forslag fra IW:
Del A
Studieutvalget har noe hovedprinsipper når det kommer til omorganiseringen av NMBU:
Studieutvalget mener at ingen av de fremlagte modellene er gode. Utvalget mener
at fremragende forskning og utdanning ikke har vært hovedfokuset i de fremlagte
modellene. Studieutvalget mener at fagområdene skal være i fokus når NMBU skal
omorganiseres. Universitetet bør i større grad frigjøre seg fra de gamle instituttene når man
skal omorganisere og se på hvilke faglige synergier som kan muliggjøres mellom
fagområdene. Faglig samarbeid og ny organisering bør være basert på frivillighet og
selvorganisering innad i fagområdene.
Utvalget hadde en avstemning rundt forslagene. Det ble gitt anledning til å stemme på flere
forslag. Avstemningen gav følgende resultat:
Forslag fra LS: 7 (RØ, LS, EH, JF, MH, KS, LM)
Forslag fra IW: 9 (HH, RØ, ES, KS, EBS, MK, IW, AFR, HK)
Forslag fra ES: 4 (ES, AE, GG, WF)
Administrativ organisering
Når det gjaldt administrativ organisering var det bred enighet i utvalget om å synliggjøre at
utvalget ønsker:
• en ordning med valgt rektor
• en avdeling med samlet ansvar for utdanning
• at prorektorleddet skal ha en tydeligere rolle enn i dag
Innspill om utvalgets rolle og mandat
Det enighet om å legge til utvalgets vedtak fra forrige møte i sak 3/2016 om studieutvalgets
rolle og mandat:
Studieutvalget var enig om følgende foreløpige innspill til rektor:
• Studieutvalget mener at NMBU skal ha et forum med oppgave å ivareta
helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet. Det er viktig for at universitetet
skal klare å samle diskusjonen rundt utvikling av utdanningen og få frem strategiske
råd til ledelsen i utdanningsspørsmål.
• Studieutvalget mener at det er viktig med en bred studentrepresentasjon i utvalget.
• Studieutvalget ønsker å komme med innspill til rolle, oppgaver og sammensetning som
kan gå inn prosessen med omorganisering av NMBU.
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NOTAT

Vår ref. 16/ 01414

Forskningsutvalgets svar på høringsnotatet faglig og administrativ
organisering ved NMBU
Forskningsutvalget ved NMBU (FU) har drøftet spørsmålet om faglig og administrativ
omorganisering i møte 14. april 2016. Utvalget som helhet står bak høringssvaret.

FU har lagt Colbjørnsensutvalgets utredning, høringsnotatet og dagens mandat for FU til
grunn for høringssvaret.
FU sitt innspill deles i tre deler som omhandler prosessen, FUs innspill på faglig og
administrativ organisering på kort og lang sikt og FUs rolle i den fremtidige
organisasjonsmodellen.
1. Prosessen:
FU mener prosessen er styrt fra «toppen og ned» og mangler involvering fra studenter
og ansatte. FU mener at målsettingene for omorganiseringen er utydelige og at disse må
konkretiseres og bli mer operasjonelle. FU er enig i store deler av problembeskrivelsene
i Colbjørnsen-rapporten, men mener at forslagene til faglig organisering ikke svarer på
de utfordringene rapporten reiser. FU mener videre at den faglige organiseringen må
være på plass før man beslutter den endelige administrative organiseringen, spesielt
med hensyn på ressursfordelingen på nivå 1 og 2.
NMBU bør ha en prosess hvor studenter og ansatte trekkes aktivt med i å utforme
alternative modeller for faglig organisering. Det er viktig at den faglige organiseringen
besluttes utfra strategiske hensyn, inkludert behovet for faglige synergier. FU anbefaler
derfor at beslutningen om faglig organisering utsettes inntil en prosess som involverer
ansatte og studenter er gjennomført, og at den fysiske flyttingen av NMBU
Veterinærhøyskolen til campus Ås må inngå i vurderingen.
For å sikre en vellykket implementering må modellen som velges ha en bred tilslutning
blant studenter og ansatte.
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2. FUs innspill på faglig og administrativ organisering på kort og lang sikt.
FU anbefaler at endringer som innføres må støtte opp om NMBUs strategier, men at
organiseringen på nivå 2 bør primært være basert på studieprogrammer og faglig profil
utad. FU erkjenner at det må gjøres endringer i den faglige organiseringen, men at
prosessen som fører fram til endringene må være faglig begrunnet og involvere miljøene
det berører.

Forskningssamarbeid vil og bør gå på tvers av institutter. Det viktigste er derfor å skape
gode møteplasser og økonomiske stimulanser for slikt samarbeid, for eksempel gjennom
tematiske satsinger eller insentiver.
På kort sikt anbefaler FU:
-

At det ikke gjøres andre endringer enn det fagmiljøene finner hensiktsmessig
utfra sine ambisjoner og klare mål.
At endringene må være faglige basert og begrunnet
At endringene fører til faglige synergier
At endringene tar hensyn til behovet for fysisk samlokalisering
At prorektor får en tydeligere rolle

På lang sikt anbefaler FU:
-

At det startes en prosess hvor man utfra konkrete målsettinger utfordrer
studenter og fagmiljø til å komme med forslag til faglig organisering
At det utvikles mekanismer som øker samarbeid om studieprogram
At det utvikles insentiver for økt forskningssamarbeid på tvers av instituttene.

3. FUs rolle i den fremtidige organisasjonsmodellen.
FU anbefaler at utvalget forsetter som et strategisk, rådgivende organ slik det fungerer i
dag. I tillegg anbefales det at FU har vedtaksmyndighet i enkeltsaker som delegeres fra
Universitetsstyret eller rektor. Det må utredes konkret hva disse sakene skal være. FU
medlemmets mandat og rolle må konkretiseres og harmoniseres mellom de faglige
enhetene på nivå 2.

Høringssvar fra Forskningsutvalget
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NTL – NMBU
Fougnerbakken 1
1430 ÅS
67230290
Høringsinnspill fra NTL NMBU

15.4.16

NTL NMBU er svært bekymret fordi ansattes demokratiske rettigheter og muligheter for
medbestemmelse har blitt tilsidesatt i en omorganiseringsprosess med altfor stramme tidsrammer
og særdeles svake strategiske og faglige begrunnelser. De foreslåtte modellene blir ikke presentert
med gode faglige argumenter eller nødvendig dokumentasjon. Det er derfor umulig å vite om denne
omorganiseringen vil oppnå det ønskede resultatet om et «ambisiøst, lite universitet1».
NTL NMBU er, som et stort antall av ansatte ved NMBU, enige i at dagens 3‐nivåorganisering ikke
fungerer tilfredsstillende og at noe derfor må gjøres. Dette burde ha gitt NMBUs styre god
«medvind» inn i en omorganisering, men i stedet satte styret i gang en dårlig fundert prosess som
har vært mer egnet til å skape interne maktkamper heller enn de gode løsningene.
NTL NMBU hevder at Hovedavtalens § 13.2 må være styrende for omorganiseringsarbeidet ved
NMBU. Universitetsstyrets vedtak om en organisasjonsramme på maks seks enheter med henvisning
til Universitets‐ og høyskoleloven (UH‐loven), hevdes av Universitetsstyret å gå foran Hovedavtalen
(HA). Vi vil imidlertid påpeke at det aldri er prøvd i Arbeidsretten hvorvidt loven går foran HA, og
arbeidsgiversiden har aldri tatt initiativ til en endring av HA i tråd med UH‐loven.
NTL NMBU påstår at NMBUs styre, med sitt vedtak av 21. januar 2016, forsøkte å spille
fagforeningene, implisitt de ansatte, over sidelinjen med liten reell mulighet til medbestemmelse
utover å kunne bli «hørt» i workshopene; workshoper som fremstår kun egnet til å holde tillitsvalgte
og instituttledere som «gisler» for å gi omorganiseringsprosessen et preg av demokrati.
NTL NMBU påpeker at høringsutkastets forslag til ny faglig organisering ikke oppfyller
fusjonsvedtakets intensjon om en nærmere tilknytning og samarbeid mellom de to tidligere
organisasjonene UMB og NVH. Den pågående forhastede omorganiseringen er med andre ord
mangelfull, og en ny omorganisering for å oppfylle fusjonsvedtakets intensjon vil bli nødvendig i
løpet av få år. Dette sender ansatte ut i en konstant usikkerhet om sin arbeidssituasjon, det skaper
dårlig arbeidsmiljø og vil sannsynligvis gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde dyktige ansatte.
NTL NMBU krever at man tilrettelegger for én omorganisering, og at denne blir gjort innenfor
tilstrekkelige tidsrammer og er velfundert nok til også å kunne bestå etter samlokaliseringen.
Vurdering av de tre modellene for faglig organisering ved NMBU
Vi vil påpeke at det ikke er mulig å styre NMBU med sine 1700 ansatte med seks eller færre enheter
organisert på to nivåer. Det er dermed usannsynlig at de foreslåtte modellene vil føre til noen form
for tids‐ eller økonomieffektivisering eller besparelser. Det er videre ikke presentert noe faglig
grunnlag for noen av de tre modellene som blir presentert i høringsutkastet, derfor finner NTL
NMBU det ikke riktig å kommentere modellene, da man ikke har noe dokumentasjon å støtte seg på.
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NTL NMBU spiller i stedet inn følgende til den videre faglige omorganiseringsprosessen:









Feil tidspunkt: Omorganiseringsarbeidet ved NMBU må fortsette etter at vi har valgt rektor,
men i et mye lengre tidsperspektiv som gir rom for en grundig og godt fundert
omorganisering.
Vilkårlig tall: Rammen på maks 6 enheter må settes til side. Vi krever at det opprettes så
mange styringsenheter som en grundig omorganiseringsprosess finner nødvendig.
Vi er bekymret for at modeller med for få enheter med et overordnet navn vil føre til at
institutter som kan anses å være viktig merkevare forsvinner. En bekymring som også ble
omtalt av Fægriutvalget2 som påpekte at en modell med flere enheter kunne synliggjøre
flere av universitetets fagområder i enhetsnavnene, og at dette kunne være en gunstig
profilering med tanke på ekstern inntjening.
God veterinærutdanning: Vi understreker at omorganiseringen må sikre veterinærmiljøet på
Adamstuen en god og funksjonell organisasjon, men at dette ikke må gå på bekostning av
gode forskningsmiljøer på campus Ås. Fægriutvalget hadde i alle sine modeller som
utgangspunkt at veterinærstudiet måtte holdes samlet innenfor ett fakultet, og at andre
profesjonsstudier ikke måtte brytes opp over flere fakulteter. Dette er et premiss som også
støttes av NTL NMBU.
Mindre demokrati: En fremtidig organisasjon med færre styringsenheter enn i dag, vil føre til
at det samme antallet ansatte som i dag er representert med færre representanter inn i
færre enhetsstyrer, altså en svekkelse av demokrati og medbestemmelse. Denne kan
oppveies ved at man i fremtiden ikke bare har valgt rektor ved NMBU, men også valgte
ledere for styringsenhetene.

NTL NMBUs anbefaling til en ny midlertidig faglig organisering på 2 nivåer er at dagens fakulteter
legges ned og instituttstrukturen på Ås beholdes slik den er i dag. I tillegg må enhetene på
Adamstuen organiseres slik at de har en velfungerende, god og funksjonell organisasjon, men uten
at dette går på bekostning av de enkelte enhetenes egenart. Etter at vi har en valgt rektor (2018) bør
det gjennomføres en grundig omorganisering med gode argumenter. Den nye organisasjonen bør
være på to styringsnivåer med det nødvendige antall styringsenheter som en god
omorganiseringsprosess finner påkrevet.

Vurdering av modellene for administrativ organisering ved NMBU
NTL NMBU mener prinsipielt at en vurdering om hvorvidt sentraladministrasjonen skal
omorganiseres først kan komme etter at vi har valgt rektor, og ny faglig organisasjon er vedtatt.
De administrative tjenestene er ikke til for sin egen del, men skal legge til rette for undervisning og
forskning.
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I tillegg vil vi nevne at de foreslåtte modellene for administrativ organisering er dårlig begrunnet og
ser ikke ut til å reflektere noen av de utfordringene og mulighetene som Colbjørnsenrapporten pekte
på. På denne bakgrunn kan store endringer i inndelingen av den nåværende sentraladministrasjonen
synes unødvendig utover å fjerne direktørnivået mellom rektor og fagavdelingene og la den
nåværende ansatte rektor ta over disse oppgavene.
NTL NMBU spiller allikevel inn følgende til en eventuell videre omorganiseringsprosess






Økonomi og personal må ikke blandes i samme avdeling da dette vil skape så store og
uoversiktlige enheter at det vil bli behov for et tredje ledernivå, dermed blir avstanden til
øverste ledelse like lang som i dag.
Personal skal fortsatt hete Personal‐ og organisasjonsavdelingen, ikke HR. Staten har
personaldirektør, og KMD bruker heller ikke betegnelsen HR. HR er noe annet enn personal
og har sin bakgrunn i amerikansk ledelses ideologi utviklet for det private næringsliv. Dette
strider mot den norske modellen. Oppgavene underlagt personaladministrasjon og
organisasjons‐utvikling er så mange og kompliserte at det er behov for egen direktør for
området.
IT bør være en egen avdeling, for å sikre gode løsninger og nok ressurser til tjenestene som
skal leveres enhetene. Avdelingen er sentral for all drift og knyttet til flere store
satsningsområder. Samtidig er det viktig å sikre nærhet mellom administrasjonen og
miljøene ute på enhetene, derfor må deler av IT‐avdelingen sitte ute på enhetene. For å
sikre god brukermedvirkning, vil NTL NMBU foreslå at man vurderer å innføre et IT‐råd med
deltakere fra enhetene.

NTL NMBUs mener at blant mange dårlige modeller er modell 1a den beste, men den må ha flere
enheter. En modell med flere enheter kan gjenkjennes fra andre universiteter vi naturlig kan
sammenligne oss med, slik som Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Universitetet i
Stavanger. En modell med flere enheter vil også være i tråd med Colbjørnsen‐utvalgets anbefaling
om å gi rektor mer direkte tilgang til relevant saksbehandlerkompetanse ved at det administrative
direktørnivået fjernes som illustrert:

Vi vil nevne at deres krav om bare 3 siders høringsinnspill ikke lar oss komme med en fullstendig
respons, men vi vil komme tilbake til det.
Signe Kroken
NTL NMBU
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Høringssvar fra Forskerforbundet NMBU
Konklusjon
Forskerforbundet er i stor grad enig i beskrivelsene og konklusjonene fra
Colbjørnsenutvalget. Vi har forståelse for at universitetsstyret ønsker å organisere
vår virksomhet på en mer effektive måte.
En vellykket omorganiseringsprosess forutsetter at organisasjonen først har
foretatt de viktigste strategiske veivalg. Det vil si, hvilke strategiske muligheter
kan en endret organisasjonsmodell bidra til å realisere. NMBU har riktignok
ambisiøse mål, men mangler konkrete strategier for hvordan disse skal realiseres.
I en omorganisering er det viktig at man ikke ødelegger det som fungerer. Det er
også viktig å skille mellom det som kan løses gjennom en omorganisering og det
som kan endres gjennom bedre ledelse, endret finansieringsmodell, bedre
internkommunikasjon og opplæring og nye rutiner.
Forskerforbundet mener at ingen av de foreslåtte modellene for faglig
organisering vil gi effektivitetsgevinster samtidig som de fører til redusert
medbestemmelse og mindre demokrati, uklare faglige profiler og dermed
vanskeligere profilering av utdanningstilbud og forskningsmiljøer.
Forskerforbundet vil anbefale en alternativ modell for faglig organisering der
dagens fakulteter legges ned, instituttstrukturen på Ås beholdes slik den er i dag
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og det lages én enhet på Adamstuen. Dette vil sikre god medbestemmelse, faglig
bredde og profilering. Hvis dette ikke er en akseptabel løsning, må
Universitetsstyret åpne for flere enheter enn seks.
Forskerforbundet mener videre at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store
endringer i universitetsadministrasjonen. Dersom vi skal ha tilsatt rektor, må
stabsdirektør og de de to direktørene som ligger mellom rektor og fagavdelingene
fjernes. Blir det valgt rektor i neste periode, må styret tilsette en
universitetsdirektør med lederansvar for den administrative ledergruppa.

Prosessen
Vedtaket om maksimalt seks enheter har hemmet prosessen for faglig
organisering betraktelig. Det har ikke framkommet saklig begrunnelse for dette
tallet. Forsvarlig saksbehandling er et grunnprinsipp i statlig forvalting, og
Forskerforbundet mener at tallet seks er vedtatt på et manglende grunnlag.
Forskerforbundet mener at omorganiseringsprosessen har hatt for stramme
tidsrammer og at opplegget på workshopene ikke har bidratt til forslag som gir en
mer effektiv organisering. Høringsnotatet bærer preg av å være ufullstendige
referater fra gruppearbeidene på workshopene.
Siden det ikke forelå en eksplisitt og konkret strategi som kunne guide arbeidet
med å finne fram til en hensiktsmessig organisasjonsmodell, ble utvelgelsen av
modellene foretatt ved at enhetsledere og dekaner stemte over forskjellige
foreslåtte modeller på slutten av workshopene. På workshop for faglig
organisering ble dette et strategisk spill, en stol-lek, der det eneste premisset var at
NMBU maksimalt skulle ha 6 enheter på nivå 2. Modellene som overlevde
avstemningsprosessene er hverken faglig begrunnet, eller bidrar til god
medbestemmelse, realiserer nye strategiske muligheter eller gjør oss mer effektive.
For å få en god prosess og en vellykket omorganisering foreslår Forskerforbundet
at:
•
•
•
•
•

•

2

ledelsen og universitetsstyret må utarbeide strategiske mål for omstillingen
det må åpnes for flere faglige enheter
det må settes av nok tid til planlegging og gjennomføring av hele prosessen
relevant stoff fra fusjonsprosessen og tidligere omorganiseringer må brukes
det må utredes hvilke fullmakter som skal ligge på nivå 1, nivå 2 og nivå 3
før man foreslår organisasjonsmodell og hva disse nivåene skal være
(fakultet, institutt)
forslag til organisasjonsmodell må konsekvensutredes, herunder
konsekvenser for undervisning, forskning, finansiering, infrastruktur,
demokrati og medbestemmelse
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Faglig organisering
Forskerforbundet mener at hver enhet på nivå 2 bør ha ansvaret for å koordinere
et knippe utdanningsprogram med fellestrekk og tilhørende forskning rettet mot å
håndtere hver sine sentrale samfunnsmessige utfordringer. Enhetene må selv ha
kompetanse på kritisk viktige fagområder for sine studieprogram, men det er også
hensiktsmessig med noen faglige «leveranser» på tvers av instituttene for å
realisere synergier. NMBUs strategiske fortrinn er undervisning og forskning
relatert til produksjon av fornybare ressurser til mat, fôr, bioenergi og andre
biobaserte produkter med biomedisin som en mindre nisje. NMBU har også
tradisjonsrike og sterke fagmiljøer med god studentsøkning innen arealforvaltning
(landskapsarkitektur, naturforvaltning etc.), veterinærmedisin, planlegging, samt
brede økonomi- og ingeniørprogram. NMBU bør legge forholdene til rette for at
disse områdene kan videreutvikles samtidig som synergier mellom områdene
realiseres. Hver enhet på nivå 2 bør bestå av faggrupper som sammen arbeider for
å realisere felles mål, for eksempel god utdanning og forskning innen
veterinærmedisin, arealplanlegging etc. Det er dysfunksjonelt å samorganisere
miljøer som har sterkt motstridende faglige prioriteringer. Styrene for disse
enhetene vil i så fall kunne bli kamparenaer istedenfor samarbeidsarenaer.
Forskerforbundet mener at veterinærstudiet og andre profesjonsstudier ikke bør
brytes opp over flere enheter på nivå 2. Mange enheter på nivå 2 vil gjøre det
mulig å synliggjøre viktige merkevarer.
Universitetsstyret og ledelsen har et helt spesielt ansvar for å legge til rette for god
medbestemmelse ved omorganiseringer. Medbestemmelse har i liten grad vært
tema på workshopene, og dette er også gjenspeilet i høringsdokumentet.
Forskerforbundet mener at alle modellene vil føre til et sterkt behov for et tredje
styringsnivå på de fleste foreslåtte nivå-2 enheter, uten at det vil føre til
formaliserte kanaler for medbestemmelse og universitetsdemokrati på nivå tre. Vi
mener derfor at alle modellene er uakseptable i forhold til medbestemmelse, antall
kollegiale organer og demokrati. Modell tre, hvor det legges opp til å redusere
antall kollegiale organ fra 17 til 5, er spesielt ille.
Forskerforbundet mener at ingen av modellene lever opp til
effektiviseringspotensialet beskrevet i Colbjørnsenrapporten hvor trenivåmodellen
beskrives som unødig ressurskrevende og fakultetene trekker ressurser som gir få
resultater. Vi tror at de foreslåtte modellene i stor grad vil føre til tre
administrative nivåer og at nivå 2 vil bli et særlig ressurskrevende nivå for de
enhetene som mangler felles faglige mål og/eller som er spredt over store deler av
campus. Både NVH og UMB hadde en opprinnelig organisering som gjorde at det
var kort vei fra instituttene til ledelsen. I en rapport fra 2012 sier forskere at
enhetene fungerer godt fordi de har serviceinnstilt administrativ støtte på sine
respektive institutter. Denne støtten blir vurdert som helt essensiell for å være
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effektiv i en hektisk hverdag. Et viktig prinsipp ved omorganisering er at man ikke
skal ødelegge noe som fungerer godt.

Administrativ organisering
For at kjernevirksomheten skal fungere optimalt, trengs en velfungerende og
støttende universitetsadministrasjon. Derfor bør organisering av
universitetsadministrasjonen først bestemmes etter at faglig organisering og
styringsmodell er på plass.
De foreslåtte modellene mangler faglige begrunnelser og konsekvensutredninger.
Vi savner også en analyse av hva som fungerer godt i dag, og hva man ønsker å
oppnå. Forskerforbundet mener at det i utgangspunktet ikke er nødvendig å gjøre
store endringer i Universitetsadministrasjonen, bortsett fra å fjerne de to
direktørene som ligger mellom rektor og fagavdelingene i dagens modell med
tilsatt rektor og ekstern styreleder. Dersom vi får valgt rektor må vi tilsette én
universitetsdirektør til å lede administrasjonen. Rektoratet må også ha en
støttefunksjon som må utredes videre.
Dagens inndeling av avdelinger i universitetsadministrasjonen ligner den de har på
andre universiteter av samme størrelse (UIT, UIS og UIA). For at
støttefunksjonene til rektor skal bli effektive må det være naturlige møteplasser for
rektor og fagenhetene. Vi mener at åtte til ni avdelingsdirektører er et håndterlig
lederspenn i en administrativ ledergruppe.
Forskerforbundet mener at Alternativ 1a med valgt rektor og administrerende
direktør er det beste forslaget, men at det må åpnes for åtte til ni enheter på dette
nivået. IT og bibliotek er viktige servicefunksjoner både for forskning, formidling
og utdanning, og bør derfor være egne enheter. Modell 1b med en adm. leder
lager et ekstra slør mellom rektor og administrasjonen.
Alternativ 2a og 2b tilfredsstiller ikke utfordringene beskrevet i
Colbjørnsensrapporten og er dermed uaktuelle. De lager for store og uoversiktlige
enheter i administrasjonen med liten eller ingen synergi. Det vil bli behov for et
tredje ledernivå i enhetene og avstanden fra rektor til viktige fagressurser vil bli for
lang. Det vil hverken styrke rektors rolle eller gjøre oss mer effektive.

4
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Høringssvar fra Akademikerne omorganisering av NMBU fase 1
Om prosessen
Omorganiseringsprosessen startet med styrevedtak i eventuellsak 13/2016 i US den
21/1-16. Vedtaket ble basert på Colbjørnsen-rapporten "Et ambisiøst, lite
universitet". Rapporten ble lagt frem for styret samme dag på styreseminaret i
Lysebu. Mandatet til Colbjørnsen-utvalget var å vurdere NMBUs nåværende styringsog ledelsesmodell. De skriver: "Mandatet ber ikke utvalget om å anbefale en
spesifikk styrings- og ledelsesmodell for NMBU. Et slikt forslag ville krevd en operativ
innsikt i NMBUs virksomhetsområder som de fleste av utvalgsmedlemmene ikke
besitter. Utvalget vil derfor, i de tilfeller hvor det er på sin plass, antyde mulige
endringer i NMBUs styrings- og ledelsesmodell, men nøye seg med å presentere disse
på overordnet nivå, uten detaljerte forslag til organisasjonsdesign." Til tross for at
det ikke ligger i mandatet kommer Colbjørnsen-utvalget i sin rapport med en kritisk
begrensning om at organisasjonen ikke bør ha flere enn 5-6 faglige enheter.
Anbefalingen om 5-6 enheter mangler faglig begrunnelse. Denne anbefalingen står i
sterk kontrast til Fægriutvalget som anbefaler at det opprettes et faglig
overgangsråd som kan forberede de to campusene på den endelige organiseringen.
Fægriutvalget skriver at "i tida frem til samorganisering, må NVH og UMB arbeide
videre med å finne gode, praktiske løsninger for Dnu. Overgangsperioden blir
krevende, men det vil være helt avgjørende at denne benyttes til å videreutvikle felles
organisasjon, felles kultur og god kommunikasjon mellom ansatte og studenter i
veterinærmiljøene og i Ås."
Akademikerne er skuffet over at Universitetsstyret velger å fatte et viktig vedtak for
Universitetet uten å involvere de tillitsvalgte. Vedtaket ble fattet i en eventuelt-sak i
et styreseminar som i utgangspunktet var lukket for andre. Slike avgjørelser skal i
henhold til HA §13.2a involvere de tillitsvalgte. Når Universitetsstyret likevel velger å
kutte ut involveringen synes Akademikerne det er ett alvorlig brudd som
undergraver medbestemmelsen slik den er ment å fungere i staten.

Faglig organisering
Det har i alt vært fire workshop på den faglige organiseringen. Det er ikke framlagt
informasjon om de faglige aktivitetene på de ulike instituttene. Det er langt på vei
umulig å si noe om synergier og konsekvenser når slik informasjon ikke foreligger.
Dette har vært en svært viktig begrensning i prosessen. Det må også legges frem en
konsekvensanalyse FØR den endelige modellen legges frem. Dette må foreligge på
alle modeller som fremstår som aktuelle for å kunne finne frem til den best egnede
modellen. Det ikke lagt til rette for synergieffekter som følge av fusjonen mellom
NVH og UMB, som var en del av oppdraget fra Stortinget. Disse synergieffektene vil
vi måtte vise at vi tar ut etter flytting i 2019. Å gjøre en omfattende omorganisering
nå, med det tynne bakgrunnsmaterialet som foreligger i dette høringsnotatet vil
være ressurskrevende og sannsynligvis lite vellykket. Med de begrensningene US har
lagt i sitt vedtak kan vi ikke anbefale noen av de forelagte modellene. Vi anbefaler en
grundigere prosess.
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Alle de foreslåtte modellene i høringsnotatet øker avstanden mellom instituttene og
rektor. Fægrirapporten skriver: "Både ved UMB og NVH blir det framhevet som en
styrke at avstanden mellom ledelsen, ansatte og studenter er kort, og det er et
uttrykt ønske at dette ivaretas i organiseringen av Dnu." Colbjørnsen-utvalget skriver
at: "Fakultetsnivået er det svake leddet i dagens styringskjede" og "Utvalget
anbefaler styret å vurdere å gå bort fra dagens fakultetsmodell." Akademikerne ser
seg enig at det nåværende fakultetsnivået ikke er hensiktsmessig og bør fjernes.
Med for få enheter på styringsnivå 2 vil medbestemmelsesapparatet svekkes kraftig.
Fægriutvalget skriver: "En modell med få, store fakultet som har store faglige spenn,
vil kreve at det fattes beslutninger på nivå 3 og lavere nivåer. Når det ikke skal
opprettes styringsorganer på disse nivåene, vil disse beslutningene tilligge leder for
enheten og formell demokratisk deltakelse i beslutningsprosessene på dette nivået vil
derfor bli redusert." Akademikerne mener at enhetene ikke må bli så store at lederne
for de nye enhetene mister oversikt over den faglige. Akademikerne er enige med
Vincent Eijsinks kommentar på NMBUs diskusjonsforum: US legger opp til færre
styrer, men minst like mange, om ikke flere, (mellom)ledere. Store heterogene
institutter/fakulteter med ansvar for flere ikke overlappende studier vil måtte ha et
ekstra nivå med mellomledere (de nye «instituttledere»?). Vi får altså tre
ledelsesnivåer og på det laveste nivået, som etter mitt syn er det viktigste nivået, får
vi mellomledere uten noe som helst å brenne for (ingen strategisk økonomiansvar,
ingen universitetspolitisk ansvar eller innflytelse, ingen korte linjer i noen som helst
retning, ingen egen forskning; bare «prosessledelse» og, regner jeg med,
personalsaker, men ikke ansettelsesmyndighet). Vi innfører «lange linjer» og kaster
bort det som gjorde både NVH og UMB så bra, nemlig det at vi er små nok til å ha
korte linjer. Vi risikerer videre å få «fjerne» dekaner som kanskje vet noe om ledelse
og som kan delta i mange fine møter, men som fort kan bli for lite «hands-on» til å
bidra til bedre forskning og utdanning.
Med det grunnlaget vi har for denne prosessen per i dag er dette den eneste
fornuftige omorganisering av NMBU: Fakultetene legges ned, instituttstrukturen på
Ås beholdes slik den er i dag, og det lages én enhet av de fire på Adamstua. Etter
2019 kan det eventuelt gjennomføres en reell runde for integrering av fagområdene
fra NVH med tilgrensende fagområder fra UMB, slik at NMBU kan levere den
integreringen som Stortinget har forutsatt.

Administrativ organisering
Akademikerne anbefaler administrativt alternativ 1 a), bortsett fra at det er
nødvendig å skille IT ut som egen enhet. IT-avdelingen på NMBU har i dag et stort
etterslep. NMBU er et universitet med et voksende behov for IT-løsninger, flere
oppgaver vil bli digitalisert i framtiden, noe som vil øke avdelingens behov for å
synliggjøres. Vi mener det er viktig at IT-avdelingen organiseres i en enhet slik den er
organisert på alle de norske universitetene.
Dersom US går for tilsatt rektor må Adm. leder fjernes fra alternativ 1b. Denne
lederen er et unødvendig mellomledd.
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Colbjørnsensutvalget skrev i sin rapport:
«Utvalget anbefaler styret å vurdere å gi rektor mer direkte tilgang til relevant
saksbehandlerkompetanse. Styret anbefales i den forbindelse å fjerne det
administrerende direktørnivået i organisasjonen, og å legge ned ledelsesstaben.» De
foreslåtte modeller har ingen ledelsesstab. Akademikerne ser med bekymring på
hvor oppgavene til ledelsesstaben skal plassers i den nye administrasjonen. På de
foreslåtte modellene gjenkjennes ikke viktig oppgaver som:
- Koordinert administrativ saksforberedelse overfor styringsorganer
- Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter i styringsorganer og
ledergrupper
- Saksfremlegg til ledergrupper og styringsorganer
- Internrevisjon og kontrollerfunksjon internt
- Koordinering av større prosjekter med betydning for omdømme, eksempel
Prosjekt Campus.
- Dokumentflyt og dokumentasjon av saksforberedelse på nivå 1 og nivå 2
Dette er oppgaver som vesentlig grad utføres i dagens lederstab og som ikke kan
tillegges de nå foreslåtte «boksene» uten at det også flyttes personale dit.
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SVAR fra PARAT-NMBU til høringsnotat om omorganisering
av NMBU

Generell tilbakemelding
Parat mener prosessen rundt omorganiseringen har gått for fort. Vi har manglet dokumentasjon om dagens
organisering. Dokumenter som Fægriutvalgets rapport og dokumenter fra Fellesstyret kunne med fordel ha
vært brukt også i denne prosessen.
Colbjørnsen-utvalget satte fingeren på mye som ikke fungerte og det meste av dette var de fleste enige i.
Colbjørnsen-utvalget hadde ikke mandat til å komme med råd om framtidig organisering av NMBU. Utvalget
kom likevel med slike råd. Rett etter at rapporten ble presentert US fattet US et vedtak basert på utvalgets
råd om fremtidig organisering. Dette ble gjort så raskt at organisasjonene ikke fikk delta i diskusjonen om
organiseringen av omstillingsprosessen.

Faglig organisering.
Parat er ikke tilfreds med hvordan prosessen rundt faglig organisering har vært gjennomført til nå.
Parat opplever at det har vært for mange ubesvarte spørsmål som har påvirket utviklingen i prosessen
negativt.
Vi mener følgende burde vært avklart før forslag til nye organisasjonskart ble utarbeidet:
•
•
•
•
•
•
•

Skal NMBU ha valgt eller ansatt rektor?
Hva skal nivå 2 være, fakultet eller institutt?
Hvilke fullmakter som skulle ligge på nivå 2?
Forslag til hvordan en faglig ledergruppe kunne være på nivå 2.
Hva skal nivå 3 være, institutt eller faggrupper?
Hvilke fullmakter som skulle ligge på nivå 3?
Forslag til hvordan en faglig ledergruppe kunne være på nivå 3

Hvis disse spørsmålene hadde vært avklart før vi begynte å vurdere hvilke fagområder som skal organiseres
sammen, er vår påstand at vi kunne ha kommet lengre i prosessen enn vi er i dag.
Parat vil at det skal være fakulteter på nivå 2 og institutter på nivå 3. Vi er et universitet og da bør vi
organisere oss deretter.
Vi som har deltatt i workshop’ene har sett at universitetsstyrets vedtak om at det skal maks være seks
enheter har hindret en god prosess. Parat mener at man i prosessen også burde ha sett på om 7 -9 enheter
ville gitt bedre løsninger enn de tre alternativene som nå ligger i høringsdokumentet.
Med seks eller flere fakulteter ville vi ha fått en mulighet for å synliggjøre flere av universitetets fagområder i
fakultetsnavnene. Parat mener at den modellen som til sist velges må være den beste faglig og
administrativt, uavhengig av antall enheter.

www.parat.com
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NMBUs fagforeninger opptatt av medbestemmelse. Hvis antall styrer reduseres fra 17 til 7 (eller færre) så
svekkes mulighetene til medbestemmelse. Parat mener at er 7-9 styrer vil sikre bedre medbestemmelse for
de ansatte.
På side 10 i høringsdokumentet er det ramset opp 10 kriterier for organiseringen. Flere av disse var ikke
mulig å vurdere fordi nødvendig grunnlagsdokumentasjon manglet.
Punkt 1. Studieprogram skal være en viktig føring for organiseringen.
Her manglet vi en oversikt over studieprogrammene, hvilke institutter som har ansvaret for hvert enkelt og
hvilke institutter som leverer kurs til disse. Fremtidige studieprogram og hvilke andre viktige fagområder som
NMBU bør ha i sin studieportefølje i nær framtid har heller ikke vært diskutert.
Punkt 3. Faglig egenart/styrke/nyskapning og faglige synergier, og
Punkt 5. Samle / konsolidere miljøer rundt faglige disipliner.
Her savnet Parat en skriftlig oversikt over hvilke fagmiljøer som er ved hvert institutt, hvor mange ansatte i
hver faggruppe, og hvilke kurs hver faggruppe har ansvaret for.
Dette har gjort det umulig for oss å se gode sammenslåingsmuligheter
Parat mener at det er ingen av disse tre modellene for faglig organisering som er gode da det har vært for
mange ting som har vært uavklart. Dette har medført gjort at vi har fått en dårlig prosess og et dårlig resultat.
Dette hadde blitt å velge det minst dårlige og det ønsker vi ikke. Alternativ 3 er den dårligste modellen når
det gjelder medbestemmelse.

Administrativ organisering
Administrativ organisering på nivå 2:
•
•
•

PARAT er imot sammenslåing av POA og økonomi. POA med HR og HMS er så viktig at begge
disse områdene bør ha en representasjon i ledermøtene.
Innkjøp bør være sammen med økonomi da det er en tett kopling mellom innkjøp og økonomistyring.
IT er så strategisk viktig at det bør være en egen enhet slik at IT-leder inngår i den administrative
ledergruppen.

Det har vært svært liten diskusjon rundt hvilke enheter som bør være representert i rektors ledergruppe.
Det er viktig at POA og økonomiavdelingen er adskilte avdelinger dette fordi disse ofte vil være motpoler i
situasjoner hvor eventuelt dårlig økonomi vil kunne føre til begrensninger i ansettelser eller i verste fall tanker
om oppsigelser. Avdelingene har også svært ulike arbeidsmåter.
Hvis et framtidig resultat sier at vi skal ha tilsatt rektor så skal rektor også være administrerende direktør. I
modell 1b er det en administrativ leder som ligger i linje til rektor. Dette er i strid med Colbjørnsen-utvalgets
sterke anbefaling om å fjerne «slør» i den administrative organiseringen.
Rektor skal da være den som leder IDF-møtene og være forhandlingspart.
Parat savner en tydeligere beskrivelse av prorektors rolle og linjeansvar hvis rektor blir tilsatt (modell 1b).
Det er viktig at vi får en modell hvor medbestemmelse blir godt ivaretatt.
Parat mener at ingen av de tre modellene som foreligger er optimale.

www.parat.com
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Organisering på nivå 3:
Når det gjelder nivå 3 så mener Parat at nærhet og tilgjengelighet til vitenskapelige ansatte, spesielt for
økonomi og prosjektadministrasjon må være prioritert.

Konklusjon
Parat mener at prosessen har gått for fort og vært dårlig organisert.
Informasjon om dagens studieprogrammer og instituttenes fagområder har ikke ligget til grunn for forslagene
til ny faglig organisering.
Parat mener at det er svært viktig at den framtidige organiseringen av NMBU legger til rette for god
medbestemmelse. Ved ansatt rektor, er rektor også administrerende direktør. Rektor skal da lede IDFmøtene.
Parat mener at Personal- og organisasjonsavdelingen og økonomiavdelingen ikke skal være samorganisert.
Parat mener at den modellen som til sist velges må være den beste faglig og administrativt, uavhengig av
antall enheter.

Kurt Johansen
Hovedtillitsvalgt Parat-NMBU

www.parat.com
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Høringssvar til omorganiseringen av NMBU fra Studentting.
Vedtatt ved elektronisk vedtak 15.04.16

Studentting ønsker å uttrykke misnøye med det de oppfatter som dårlig informasjonsflyt
og en stor prosess som går for fort frem. Studentting stiller også spørsmål om det er
hensiktsmessig å gjennomføre denne prosessen nå for så å gjøre det en gang til når
samlokaliseringen er et faktum.
NMBU er et ungt universitet med en stadig voksende merkevare, denne merkevaren er
tuftet på de forskjellige instituttene og de merkevarene disse representerer. Med en
omorganisering som dette er det viktig at disse merkevarene ikke blir skadelidende og at
det ikke hindrer andre i å vokse frem.
Studentting mener at disse sammenslåingene har liten faglig begrunnelse og finner sted
bare for sammenslåingen sin del og ikke faglige synergier. Dette skaper spørsmål om
formålet med omorganiseringen i sin helhet.
Studentting mener at studentene burde vært mer involvert i prosessen, da de sitter på mye
kunnskap om hvordan det faglige fungerer. Det er også en oppfatning at pengene får for
mye fokus i prosessen, framfor de strategiske målene til universitetet.
Studenttingsrepresentanter fra flere institutter ytret det internasjonale perspektivet NMBU
har og om det er godt nok ivaretatt i de foreliggende modellene.
Modell 1:
Studenttinget har sagt seg mest enig i modell 1, hvor flertallet har sett muligheter til
administrativt, forskningsmessig og akademisk samarbeid. Studenttinget ser også
muligheter for bedre synergier via denne modellen. Det legges også til grunn at de 6
hoved områdene Colbjørnsenrapporten nevnte som satsingsområder for NMBU.
Grunnlaget for at modell 1 forblir det minst uønskede av de 3 alternativene, har sitt
grunnlag i nettopp de mer faglige enhetene som oppfølger disse områdene til en viss grad.
Det nevnes også noen bekymringer angående mangler på modell 1. Selv om denne
modellen er den som ligger tettest opp mot Colbjørnsenutvalgets seks hovedområder,
ønsker Studentting å ytre bekymringer for det som oppfattes som manglende planer og
synergier
Modell 2:
De fleste representantene ser på denne modellen som uhensiktsmessig. Dette er for
eksempel begrunnet med store enheter som sammenslåingen av Handelshøyskolen og
IMT. Det nevnes også at Studentting ikke ser noen tydelige synergier innad og mellom
enheter med denne modellen. Samtlige påpeker administrasjonsutfordringer med IMT +
HH.
Modell 3:
Studentting ser modell 3 så lik nåværende struktur at den ikke vil bringe frem synergier
som ikke allerede er der. Som eksempel har ikke ILP fått noen nevneverdige synergier ut
av nåværende modell.
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Bekymringer:
Studentene føler at dette har vært en prosess som ikke har vært gjennomført på en
hensiktsmessig måte. Den har ikke tatt hensyn til alle faktorer som spiller inn i den grad
som det burde ha blitt gjort. Vi mener at spesielt kommunikasjonen burde bli forbedret for
at alle skal kunne føle at de er en del av prosessen. Vi er også svært skuffet over
utviklingen til en sammenslåingsprosess, og ikke en omorganiseringsprosess slik som det
opprinnelig var bestemt at det skulle være. Det rettes spesielt kritikk til at det ikke ble
organisert et nytt allmøte da det første falt på eksamensdagen.
Studentting mener at det har blitt lagt for stor vekt på administrativ omorganisering også i
den faglige delen. Studentting mener at det ikke er lagt stor nok vekt på studiekvalitet og
ser med bekymring på de virkninger dette kan få.
Som en gjenganger for alle tre modellene ønsker Studentting at vi skal få en effektiv
administrasjon som ivaretar studentrepresentasjon på alle nivåer.
Når samlokaliseringen er et faktum skal Veterinærene implementeres, dette i henhold til
stortingsvedtaket.
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