
Kommentar til fakultetsstyrets behandling av ARENAs situasjon 

desember 2020 – fra styret i ARENA 

Styret til ARENA ønsker å påpeke at saken om ARENAs situasjon og framtid baserer seg på en uryddig 

og uheldig prosess. Saken ble satt på dagsordenen av fakultetsledelsen, som også oppnevnte 

utvalget som skulle vurdere økonomiske forhold – uten at ARENAs styreleder eller styret for øvrig ble 

konsultert eller informert. Det er problematisk at fakultetsledelsen velger ikke å involvere enhetens 

styre i en sak som denne som potensielt er av stor betydning for enhetens framtid.  

Styreleder Gulbrandsen kontaktet (16.10.20) fakultetsdirektør Grimstad om manglende informasjon 

til ARENAs styre bl.a. om bakgrunnen for prosessen, og ba om at den økonomiske-administrative 

gjennomgangen ble gjort tilgjengelig for styret. Likevel skjedde ikke dette i tide før møtet i november, 

og styret har derfor hatt et ekstraordinært møte i begynnelsen av desember for å se på rapporten 

(som vi heller ikke da fikk tilsendt fra fakultetsledelsen). 

Etter ARENA-styrets mening er rapporten ensidig og mangelfull. Den fokuserer kun på kostnader og 

ikke på inntekter og ringvirkninger eller på hvordan ARENA også bidrar til fakultetet og universitetet. 

Det underliggende perspektivet synes å være at ARENA i seg selv er et «problem», enda rapporten 

dokumenterer at økonomien har vært stabil de siste fem årene og at økonomiske utfordringer ut 

over et gammelt underskudd primært skyldes valg som er gjort av universitetet og fakultetet 

(flyttekostnader, husleiekostnader, økt skattlegging av eksterne inntekter). Rapportens overfladiske 

og skjeve beregninger viser også hvor lite hensiktsmessig det er å gjøre faglige og økonomisk-

administrative vurderinger hver for seg, siden mange faglige satsinger (ulike typer finansiering, 

utdanningsprogram osv.) har betydelige økonomiske sider. 

Prosessen gjør det vanskeligere å drive grundig styrearbeid om denne saken, og fakultetsledelsens 

manglende involvering av oss gjør det vanskelig for ARENAs styre å oppfylle sine oppgaver (jf punkt 5 

i administrasjonsregelverket, vedtatt av fakultetsstyret i fjor). Styret er i tillegg bekymret for at 

prosessens varighet, form og manglende endepunkt kan utgjøre en stor belastning for ARENAs 

medarbeidere. Vi ber om at prosessen tar hensyn til arbeidsplassdemokratiske prinsipper og 

medarbeiderne arbeidssituasjon, og at det tas sikte på en konstruktiv og snarlig avslutning. 

Vi ber om at dette dokumentet legges ved papirene til SV-fakultetets styremøte 17. desember 2020 

hvor ARENAs situasjon er en egen sak (sakslisten ligger foreløpig ikke ute på nett).  
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