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Organisering av sentre ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - høring 
Det vises til vedlagte notat, samt V-sak 3 om årsplan 2019-2021 (Tiltak 15) og O-sak 3 i Fakultetsstyret 6. 
desember 2018. 

I årsplanen for 2019-2021 er et av tiltakene å vurdere framtidig organisering av sentre ved fakultetet. 

I vedlagte notat drøftes sentrenes organisatoriske plassering, hvorvidt de bør ligge til et institutt, eller om de 
bør ligge direkte under fakultetet. 

Problemstillingen er bl. a. 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". 

I vedlagte notat omtales først de ulike sentrene ved fakultet relativt kort, med vekt på organisering, størrelse 
og faglig innretning. Dernest diskuteres alternative organisatoriske plasseringer for de to sentrene som i dag 
ligger direkte under fakultetet, ARENA og TIK.  

I notatet pekes det på en mulig løsning der ARENA legges under ISV og TIK legges under SAI. De 
organisatoriske implikasjonene av dette vil i så fall være at instituttstyrene fungerer som styrer for sentrene. 
Til erstatning for dagens styre, kan det opprettes et faglig råd for senteret, slik mange av instituttsentrene har. 
Senterlederen vil i så fall rapportere til instituttleder og ikke til dekanen. 
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Grunnenhetene bes om å ta stilling til de konkrete forslagene i notatet, og eventuelt foreslå andre 
organisatoriske løsninger hvis de mener dette er hensiktsmessig.  

Fakultetet ber grunnenhetene om å avgi sin høringsuttalelse innen 15. februar 2019, jfr. vedlagte tidsplan.  

 

Vennlig hilsen 

 

Nils-Henrik von der Fehr 
dekan 

        Gudleik Grimstad 
        fakultetsdirektør 

 

 

Vedlegg:  

- Notat av 11.12.2018 
- Tidsplan for vurdering av organisering og innpassing av sentre  

 

 


