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SAKS
• Samarbeid
• Arbeidsdeling
• Konsentrasjon
• Sammenslåing

• Kvalitet – robusthet – effektivitet 

• Våre erfaringer med sammenslåing
• Våre erfaringer med arbeidsdeling 
� Mellom institusjoner i UH-sektoren – eksempelet SAV
� Over sektorgrensene – arbeidsdeling med instituttsektoren
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NMBU: Vi er i fusjon..
• Nytt universitet, ny organisasjon og mange nye systemer
• Vi bygger felles kultur - Krevende å få en ny organisasjon 

«opp å stå» på bakgrunn av to eksisterende
• Skape entusiasme og felles tilhørighet hos ansatte og 

studenter
• Fakultetene nytt ledd, muligheter og utfordringer 
• En krevende to-campusperiode 
• Tilstedeværelse og oppmerksomhet fra ledelsen på 

begge Campus
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Det tar tid..
• Vi tilstreber en inkluderende lederstil, der tillit, 

engasjement og motivasjon står sentralt. Lederutvikling.
• Medvirkning for ansatte og studenter
• Tar tid å få den nye organisasjonen og nye administrative 

systemer godt innarbeidet og effektive
• Tar tid å bygge felles kultur, felles organisasjonsspråk.
• Alle må finne sin plass og få brukt sitt potensiale også i 

den nye organisasjonen.
• Motivere for endring
• Endringer er krevende…og nå SAKS: Nye endringer?
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SAKS – omstilling, avvikling og 
overføring
• Overføring av fagområder eller administrasjon
• Nedskalering, omstilling, avvikling
• Krevende øvelse som fordrer gode prosesser
• Skaper ofte motstand, etablerer motkrefter, på alle nivå

• God forankring top-down og bottom-up
• Ta valgene – nedprioritering er vanskelig og upopulært
• Ledelse
• Økonomisk handlingsrom for omstilling
• Langt perspektiv
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Arbeidsdeling (overføring) eks.
• Seksjon for arktisk veterinærmedisin, del av Veterinærhøyskolen, 

lokalisert i Tromsø (10-12 personer).
• Stor forskningsaktivitet – ikke stedlig utdanning.

• Ledelsesforankring - intensjonsavtale
• Bred forankring hos de involverte
• Faglig fundament – utviklingmuligheter
• Grundig administrativt arbeid med detaljer i overføringen, 

formaliteter, omstillingssamtaler
• Involvering av fagforeninger, personalavdeling 
• Kommunikasjon og informasjon! 
• Avtale styrebehandlet av begge styrer, inkl økonomi.
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Arbeidsdeling over sektorgrenser?

• Aktørene er avhengig av ekstern finansiering
• Mer konkurranse enn samarbeid?
• Unødvendig parallell og overlappende kompetanse?
• Rydding; 

– god finansiering av II-er-ordningen
– gjennomgang av forvaltningsstøtterollen
– felles bruk av forskningsinfrastruktur
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Universitet Institutt

Grunnleggende                                 Anvendt
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Formidling og innovasjon

Fellesanliggende på Campus Ås

– Vitenparken for hele Campus Ås
Samarbeid om felles infrastruktur og formidlingsplattform

– Kompetansesenter for innovasjon
– Felles TTO? 
– Felles EU- og prosjektstøtteapparat?
– osv
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Takk for oppmerksomheten!


