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Sak 22/18 ENDRING AV LEDELSESMODELL VED SENTER FOR 
TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING 

 

INNLEDNING  

STK ledes i dag av ansatt leder. Senteret ønsker å endre ledelsesform fra ansatt til valgt leder. 
Saken har vært drøftet i styret siden høsten 2017 og fram til dags dato.  

 

BAKGRUNN OG PROSESS 

STK har siden opprettelsene av senteret i 1986 og fram til 2015 praktisert ledelse forankret i 
fagmiljøet selv (daglig leder, enhetlig ledelse, valgt ledelse).  

I en periode hvor flere av de ansatte nærmet seg pensjonsalder samt en del lengre permisjoner i 
staben, ble styret ved STK enige om å gå over til ansatt ledelse, noe som har vært praktisert siden 
januar 2015. 

Situasjonen for STK har endret seg betydelig siden den gang. På grunn av kommende avgang 
ansatte STK i 2017 en førsteamanuensis i fast stilling (nå professor) og i starten av 2018 gikk to 
av de faste professorene av med pensjon.  



STK er derfor per i dag i ferd med nyansettelse i den ene av disse og samlet sett går STK nå 
gjennom et lovende generasjonsskifte. Det vil si at i løpet av inneværende år blir en allerede 
fornyet gruppe på tre faste professorer en gruppe på fire, samt en universitetslektor i redusert 
stilling (én professor og universitetslektoren p.t. i permisjon), 

Styret ved STK har i løpet av det siste årets endringer i staben samt STKs mer overordnede 
mandat drøftet spørsmålet om ledelsesmodell svært nøye. De ansattes representanter har både 
under og i mellom styremøtene vært svært delaktige i disse.  

Det har i løpet av diskusjonene omkring denne saken blitt stadig mer tydelig for styret at når 
miljøet er lite og med tverrfaglige oppgaver, slik tilfelle er for STK, vil det være mest 
hensiktsmessig med valgt ledelse. Med en slik modell vil man kunne dekke det tverrfaglige 
mandatet bedre og ha flere faglige krefter å trekke på. Det har også blitt klart for styret at med 
dagens modell går forholdsvis mye tid med på interne personaloppgaver, noe som synes å gå på 
bekostning av hva som bør være et tett og syntetiserende samarbeid med den faglige staben om 
pågående og framtidig forskningsaktivitet. For et miljø som i stor grad er basert på eksterne 
prosjekter av høy faglig og vitenskapelig kvalitet er dette i styrets øyne svært lite hensiktsmessig.  

Styret har også drøftet at overgang til valgt ledelse forutsetter at det er personer i fast 
vitenskapelig gruppe som er parat til å overta ledervervet. Det er det nå avklart blant de fast 
ansatte at man har en kandidat blant seg som er rede for å overta ledervervet fra 2019.  

På denne bakgrunnen har styret i løpet av våren 2018 kommet til at i en svært tverrfaglig men 
likevel relativ liten enhet som STK vil det være klart mest hensiktsmessig med valgt ledelse. 
Hovedargumentet er at valgt ledelse i langt større grad enn ansatt legger til rette for mer integrert 
faglig virksomhet og dermed også større slagkraft for å oppfylle sitt mandat ved STK. Styret er 
altså av den oppfatning at valgt ledelse vil gi bedre forutsetninger for integrering av faglige og 
administrative oppgaver på STK 

De fast ansatte samt de midlertidige og de administrativt ansatte har hver for seg og sammen 
drøftet saken inngående og stiller seg uten innvendinger bak dette synspunktet.  

Disse forholdene gjør i sum sitt til at et samlet styre ved STK ønsker å endre ledelsesform fra 
tilsatt til valgt ledelse.  

Videre prosess i saken: Behandling i Universitetsstyret  

 

ENDRING AV ORGANISERING OG VEDTEKTER  

Endring av ledelsesform – fra tilsatt til valgt ledelse eller omvendt – er regulert i UiOs 



valgreglement (§20). Her fastsettes det at grunnenhetene forut for et nytt valg eller utløp av en 
åremålsperiode kan anbefale endring til fakultetsstyre. I § 4 i STKs vedtekter vises det også til at 
beslutninger i senterstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av Universitetsstyret. 

Det er denne prosedyren STK sitt styre nå følger. Det vil si, åremålsperioden for nåværende leder 
går ut i 2018 og styret ønsker nå å endre ledelsesform fra ansatt til valgt leder og ber om 
Universitetsstyrets tilslutning til dette..  

 

VEDTAKSFORSLAG  

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning endrer sin ledelsesform fra ansatt til valgt ledelse med 
virkning fra 01.01.2019.  

 

VEDLEGG 

STKs vedtekter 

http://www.stk.uio.no/om/vedtekter/ 

UiOs valgreglement  

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html 

 

 

 

 

 

 

 


