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Høringssvar fra ISS angående senterorganisering 
 

Vi viser til notat datert 12. desember 2018 til grunnenhetene fra dekanen om organisering av sentre 
ved SV-fakultetet. ISS er ingen berørt enhet, men vi ønsker likevel å komme med en generell 
uttalelse.  

Som kjent ble Institutt for sosiologi slått sammen med samfunnsgeografi i juli 1996, og ble omdøpt 
til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Sammenslåingen har i ettertid blitt kalt et 
tvangsekteskap. Den var ikke ønsket fra instituttets side. I flere år hadde de to disiplinene hvert sitt 
budsjett og lite samhørighet, interaksjon eller samarbeid, mens i dag finnes det enkelte 
forskningsprosjekter som involverer ansatte fra hver av disiplinene og det er noen felles 
undervisningsemner. Likevel er det selv i dag ikke så mange stordriftsfordeler. Hvert fag har for 
eksempel sine egne studiekonsulenter.  

Med tanke på stordriftsfordeler er det noe helt annet at et institutt søker midler til fremragende 
forskningssentre som involverer ansatte som allerede er på instituttet, eventuelt i samarbeid med 
forskere ved andre institutter og fakulteter. Dette gir en økonomisk gevinst, samtidig som det 
bygger på egen disiplintilhørighet.  

I tillegg må det nevnes at de økonomiske insentivene ved å ha komplekse institutter, som Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi er, med to disipliner og 7 eller 9 studieprogrammer (BA og MA i 
hhv. sosiologi og samfunnsgeografi, BA i KULKOM, BA i utviklingsstudier og MA i Organisasjon, 
ledelse og arbeid, samt BA/MA lektorprogram i samfunnsvitenskap), har delvis forsvunnet med den 
nye fordelingsmodellen. Tidligere fikk vi kompensert for den ekstra byrden ved å huse to disipliner 
og diverse tverrfaglige studieprogrammer, mens både øremerkede tillegg og en og del av inntektene 
er nå forsvunnet. Selv om dette ikke nødvendigvis er direkte relevant for den foreslåtte 
sammenføyningen av ARENA til STV og TIK til SAI er det indirekte relevant. Vi ser for eksempel 
på vårt institutt nå at det oppstår konflikter og misnøye når gevinstene ved å ha en slik 
organisatorisk kompleksitet forsvinner.  
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En annen utfordring er at de disiplinære instituttene ønsker å opprettholde ordinære 
universitetsstillinger, og ha relativt strenge restriksjoner for midlertidig ansatte mht. å søke 
forskningsmidler. Forskerstillinger er altså et unntak som kun brukes i særskilte tilfeller. På ISS 
tillater vi f.eks. kun at postdoktorer søker Unge forskertalenter og ERC. Det vil være utfordrende 
for disiplinære institutter som STV og SAI og føre én politikk for disiplinære ansatte og en annen 
for de forskerne som kommer inn. Dette vil garantert føre til store konflikter. Det vil være noe helt 
annet med et SFF som har en tidsbegrenset funksjonsperiode. 

Vi mener den beste løsningen er at ARENA og TIK forblir egne enheter. 
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