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Organisering av sentre ved SV-fakultetet – høringsuttalelse fra 
Økonomisk institutt 
 

Grunnenhetene ved SV-fakultetet er blitt bedt om å ta stilling til forslagene i notatet datert 
11.12.18 om organisering av sentre ved fakultetet. 

Ved Økonomisk institutt har vi ikke hatt mulighet til å sette oss inn i alle sider ved de 
problemstillinger som drøftes. Vi har også begrenset kjennskap til forholdene ved TIK og 
Arena, og for hvordan disse sentrene passer i forhold til hhv Sosialantropologisk institutt og 
Institutt for statsvitenskap. Vi vil derfor ikke komme med noen samlet vurdering av 
forslagene.  

Vi har likevel noen kommentarer til notatet og prinsipielle synspunkter, som vi mener er 
relevante for vurderingen av forslagene. 

Notatet foregir å følge opp UiOs politikk for sentre, med referanse til "de nye retningslinjene 
for senterpolitikk". Notatet har ingen presis referanse til sentrale dokumenter, men 
inneholder et sitat i følgende avsnitt:  
 
Problemstillingen er blitt aktualiserte av de nye retningslinjene for senterpolitikk ved UiO, som "omhandler en 
politikk for Sentere for fremragende forskning, men med tiltak som har implikasjoner for andre 
senterdannelser". Her fremgår det under punktet "Organisering og styring" at den anbefalte politikk for 
fakultetsinterne sentre er at de "legges til et institutt som er vertsenhet". (s.1) 
 
Dette sitatet ser ut til å stamme fra Diskusjonssak med Arkivnr Sak 64/18 som ble diskutert 
på Forum for forskningsdekaner 11 desember 2018, og der man finner den samme 
setningen.  Dette notatet omhandler i hovedsak Senter for fremragende forskning, og i 
første avsnitt står det: «Senterordninger er i dette policy-notatet definert som virkemidler 
som bidrar til å etablere organisasjonsenheter for fremragende forskning, forskningsbasert 
innovasjon eller fremragende utdanning basert på betydelig ekstern senterfinansiering.» ( 
64/18  side 1. første tre linjer). Dette må leses som at notatet er ment å være relevant for 
sentre med eksplisitt excellence ambisjon. Politikken kan ha "implikasjoner" for andre 
senterdannelse, men hva disse implikasjonene i tilfelle går ut på diskuteres ikke. Etter vårt 
skjønn er det ikke klart at innholdet her har overføringsverdi til andre typer sentre. 
 
Vår vurdering er at det er viktige forskjeller mellom excellence-baserte sentre og mer 
anvendte sentre, som er slik vi oppfatter Arena og TIK. Et eksempel knytter seg til 
bemanning. Når excellence-kriteriet legges til grunn for et samfunnsvitenskapelig senter, 
følger det med nødvendighet at enhver ansatt forsker skal ha kompetanse til å ha en fast 
ordinær stilling ved SV-fakultetet. Vi kan ikke vurdere om alle ansatte ved TIK og ARENA 
tilfredsstiller et slikt kriterium i dag. Men et slikt kriterium vil uansett legge sterke 
begrensninger på fleksibilitet og ansettelsespolitikk i fremtiden, og trolig vil TIK og ARENA 
endre karakter.  
 
Ulike ansettelseskriterier kan også ha problematiske sider sett fra instituttets synspunkt. 
Dersom sentre og institutter slås sammen, og forskere ved sentrene også underviser ved 



instituttet, vil de kunne få rett til en kombinert forsknings- og undervisningsstilling ved 
instituttet. Det er hard konkurranse om kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger 
ved instituttene, og ansettelsesbeslutninger tas basert på en vurdering av hvordan søkerne 
passer i slike stillinger.  Da er det problematisk dersom en sammenslåing fører til at ansatte 
ved sentrene, som er ansatte i andre stillinger etter andre kriterier, får kombinerte stillinger 
ved instituttet.  
 
Dersom forskere ved sentrene skal fortsette som rene forskere, og ikke undervise ved 
instituttet, forsvinner noe av hensikten med sammenslåingen. 
 
I omtalen av våre sentre, ESOP og OFS, er det viktig å få frem at dette er sentre som hele 
tiden har vært integrerte deler av instituttet, og der alle ansettelser og beslutninger er blitt 
tatt i lys av dette.  
 
Sammenslåing av et institutt og et eksternt senter reiser også viktige prinsipielle spørsmål. 
For instituttet kan dette innebære en rekke ulike utfordringer, bl.a. knyttet til 
ansettelseskriterier nevnt over, og knyttet til finansiering. Hvis senterets finansiering svikter, 
vil dette ramme instituttet, og det kan dermed få betydelige negative virkninger på 
undervisning og forskning i fagdisiplinen. I dagens situasjon kan TIK og ARENA redusere 
staben ved å si opp enkeltforskere dersom finansieringen uteblir. Dette vil være mye 
vanskeligere dersom de ansatte har vanlige kombinerte forsknings- og 
undervisningsstillinger tilknyttet et institutt.  
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