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Tilråding: 
 

Styret gir rektor i fullmakt å inngå avtale om ekstern evaluering av NTNUs nåværende 
ledelsesform i tråd med skissen beskrevet notat av 19.02.08. Videre gis rektor i fullmakt å 
gjennomføre en vurderingsprosess om styring og ledelse på instituttnivå som skissert samme 
notat. 

 _________________________________________________________________________________ 
Bakgrunn 
Styret fikk i møte 29.01.08. en orientering fra rektor om hvordan en prosess for å vurdere nåværende 
ledelsesform ved NTNU kan legges opp. Det vil være ønskelig med en slik vurdering for å avklare 
om det skal foretas endringer for kommende lederperiode 2009 – 2012. Styret ba om at det ble 
foretatt en ekstern evaluering av nåværende ledelsesform på øverste nivå i organisasjonen, og at et 
opplegg for dette ble lagt fram på neste styremøte. 
 
Rektor har valgt å definere oppgaven i form av to prosjekter. Det ene er den eksterne evalueringen. 
Denne omfatter både sentralnivået og fakultetsnivået, idet disse to ledelsesmessig henger nært 
sammen, og fordi det er på disse nivåene det er gjort ledelsesmessige endringer i inneværende 
periode.  Det andre prosjektet gjelder vurdering av ledelsesformene instituttene. Her ble det foretatt 
bare styringsmessig endring som besto i å avvikle instituttstyrene og erstatte disse av instituttråd. 
 
Ramme rundt prosjektene 

Samlet sett skal de to prosjektene gi styret grunnlag for å beslutte hvordan styring og ledelse skal 
ivaretas på alle tre nivåer i neste periode. Prosjektene har forskjellig utgangspunkt og tilnærming, 
men leveransen må skje samtidig og resultatene vil trolig gjensidig påvirke hverandre når de samlede 
konklusjoner skal dras. Tidspunktet der de to prosessene skal møtes for første gang vil tidligst være 
styremøtet i august i år.  
 
De to elementene er:  
• I tilknytning til en orientering om å sette i gang en utredning av ledelse av instituttene har styret 

som ovenfor nevnt, bedt om at styring og ledelse sentralt (nivå 1) og ved fakultetene (nivå 2) 
evalueres. Dette omfatter hvilke erfaring institusjonen har høstet med bare ett styre, ekstern 
styreleder, enhetlig ledelse med tilsatt rektor, to prorektorer og to direktører, tilsatte dekaner og 
fjerning av universitetsdirektørstillingen. Videre omfatter det innføring av fakultetsråd som 
erstatning for fakultetsstyrer. Evalueringen vil bli utført av eksterne krefter som vil få frist til 1. 
juli med å levere en rapport.  
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• Mens det første er en ekstern evaluering av sentralnivået og fakultetsnivået, dreier det andre 
prosjektet seg om organisering og ledelse av virksomheten ved instituttene og instituttledelsens 
samspill med resten av organisasjonen. Dette prosjektet er et tenkt som internt prosjekt som er 
utviklings- og medvirkningsbasert.   

 
Evaluering av ledelses- og styringsstruktur på sentral- og fakultetsnivå  
Inneværende åremåls- og valgperioder utløper i august 2009, og stillingene som rektor, prorektorer og 
dekaner må lyses ut i god tid før dette og i den nevnte rekkefølge. For at evalueringen skal kunne ha 
konsekvenser for prosessen med rekruttering av ledere for neste åremålsperiode, må rapport foreligge 
innen 1. juli 2008 og beslutning fattes tidlig på høsten 2008. 
 
De aktuelle spørsmålene er:  

• enhetlig ledelse: erfaringer av samordning administrativ og ”faglig” ledelse 
• overgang fra valgt til tilsatt ledelse  
• overgang fra styrende organer til råd: erfaringer med alternative arenaer for medvirkning 
• effekt: i hvilken grad har ledelsesstrukturen fungert etter intensjonen, dvs. bidratt til å oppnå de 

mål som er beskrevet i styredokumentene, og i hvilken grad er den hensiktsmessig for at NTNU 
skal nå sine strategiske mål? 

 
Evalueringen vil også drøfte NTNUs erfaringer i lys av intensjonen med endringene og undersøkelser 
av ledelses- og styringsstrukturer ved andre institusjoner i sektoren. Dette kan med fordel bygge på 
delrapport om ledelse og styring knyttet til evaluering av Kvalitetsreformen og tilsvarende 
undersøkelser. 
 
Måten evalueringen legges opp på må drøftes mer i detalj med forskerne som blir gitt oppgaven. Det 
er dialog med de to miljøer i Norge som har utført denne type evalueringer av styring og ledelse 
innen vår sektor tidligere. Dette er Rokkansentret og NIFU STEP. For å sikre en mest mulig objektiv 
og uavhengig tilnærming bør den valgte miljøet selv kunne bestemme metode og framgangsmåte, ut 
fra den rammen som er beskrevet over. Det er lagt opp til at rektor får i fullmakt av styret til å inngå 
avtale med en av de to aktuelle nevnt over, på grunnlag av den rammen styret legger for evalueringen.  
 
Vurdering av ledelse og organisering ved instituttene 

Parallelt med den eksterne evalueringen av sentral- og fakultetsnivå, iverksettes en prosess for å 
oppsummere erfaringer med enhetlig ledelse på instituttnivå. Dette vil spesielt omfatte fakultetsvise 
drøftinger om hvilke utfordringer og behov som er knyttet til lederrollen på institutt- og faggruppe-
nivå, og om hvordan disse best kan løses innenfor rammene av hhv. valgt og tilsatt ledelse. Det vil 
være hensiktsmessig å se evalueringen av sentral- og fakultetsnivået og vurdering av ledelse og 
styring ved instituttene i nær sammenheng. 
 
Situasjonen på instituttnivået er i dag slik: 

• NTNU innførte allerede på slutten av 90-tallet enhetlig ledelse ved instituttene 
• Instituttlederen er valgt av ansatte og studenter ved eget institutt 
• Instituttstyrene er erstattet av valgfrie instituttråd som er instituttlederens rådgivende organ 
• Mange institutt har innført ledermøter og videreført ordningen med personalmøter 
• De fleste institutter har kontorsjef som ivaretar de administrative oppgavene 
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Instituttlederrollen er en utsatt posisjon: 

• Instituttene står overfor store utfordringer både mht til økonomi, omstilling og konkurranse. 
Dette medfører økte krav og forventninger til instituttlederen.  

• I løpet av dette tiåret er antallet institutter redusert fra mellom 70 og 80 til noe i overkant av 50. 
Noen av instituttene er store med mellom 100 og 200 ansatte.  Det er ikke innført noen formell 
intern organisering, men ved en del institutt har det tvunget seg fram løsninger med ulik 
formaliseringsgrad. Her opereres for eksempel med faggrupper og seksjoner med tilhørende 
roller som faggruppeleder/seksjonsleder. Fortsatt er imidlertid instituttleder personalansvarlig. 

 
I og med at det på nivå 3 ikke foreligger innarbeidede løsninger som kan evalueres, bør dette 
prosjektet etter rektors vurdering være utviklingsrettet og medvirkningsbasert. Siktemålet er å finne 
fra til fornuftige organisatoriske løsninger. Nedenfor skisserer hovedelementene i prosessen: 

• Rektor utarbeider et problemnotat som omtaler dagens situasjon og hvilke utfordringer som de 
organisatoriske løsningene bør vurderes i forhold til, bl.a. endring av instituttlederrollen over tid 

• Problemnotatet angir tema og problemstillinger som særlig ønskes belyst i prosessen. Det dreier 
seg bl.a. om følgende: 

- Valgt eller tilsatt instituttleder 
- Prosedyrer for nominasjon/tilsetting av instituttleder 
- Ønskeligheten av instituttråd 
- Organisering av den faglige virksomheten ved store institutter 
- Ivaretakelse av personalansvar 
- Medvirkning for ansatte og studenter 
- Balansen mellom felles rammer og rom for lokale løsninger 

• Prosessen legges opp slik: 

- Det opprettes en styringsgruppe med representanter for ledere, ansatte og studenter 
- Situasjonsbeskrivelse og problemstillinger presenteres i dekanmøte 
- Problemnotatet revideres i lys av drøftingen 
- Dekanene tar opp saken i møtene sine med instituttlederne 
- Instituttledere initierer prosesser for eksempel gjennom interne ledermøter, 

personalmøter, seminar og lignende. 
- Synspunktene bearbeides og sammenfattes ved institutt og ved fakultet. 

Oppsummeringen går gjennom fakultetsrådene med frist 1. juli.  
- Videre bearbeidelse med forslag til løsninger går via styringsgruppe og dekanmøte 
- Forslagene legges fram for Styret tidlig på høsten sammen med resultatene fra 

evalueringen av organiseringen av nivå 1 og 2.  
 


