
Universitetsdirektøren vil lage et organisatorisk skille  mellom 
strategi og drift. Driftsoppgavene blir samlet i  produksjonsenheter 
der de ansattes innsats skal måles og veies mot sentralt fastlagte 
normtall. 

Strategioppgavene samles i en stor, frittsvevende stab som skal 
tenke store tanker.

Universitetsdirektøren vil dele opp Universitetet i Oslo etter en 
bestiller-utfører-modell der bestillerne (fakultetene og staben) 
skal kjøpe tjenester av Sentraladministrasjonen. 

• BUM pulveriserer ansvar og svekker helhetstenking
• BUM skaper mistillit og kontroll
• BUM skaper mer byråkrati og er dyrt
• BUM dumper lønn og arbeidsforhold

Denne brosjyren forklarer hva  bestiller-utfører-modellen er, hva 
som vil skje hvis den innføres, og hvorfor  Universitetsstyret må 
avvise en slik modell. 

Ja til ansvar og helhetstenking 
 - nei til bestiller-utfører-modell
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sentral makt - lokalt ansvar
Universitetsstyrets vedtok i oktober 2012 at: 

«organiseringen av universitetets administrative tjenester skal 
følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og 
myndighet på lokalt nivå (nærhetsmodell) som styrker primær-
virksomheten»

Vedtaket er en del av en omfattende  omorganisering 
som kalles «Internt handlingsrom» (IHR). Lederne for 
dette  prosjektet er universitetsdirektøren og en  innleid 
IHR- direktør, Ingar Pettersen. Etter styrevedtaket i 
 oktober har de satt i gang en omfattende prosess der 
det skal bestemmes hvilke oppgaver som skal løses på 
hvilket nivå. Avgjørelsene om dette tas i siste omgang av 
 Universitetsstyret etter forslag fra direktøren. Det betyr at 
all «nærhet» bestemmes sentralt.

Fordelingen av UiOs ressurser vil også i framtida naturligvis 
foregå sentralt. Men enhetene får utvidet budsjettansvar, 
dvs. at fakulteter og museer får et budsjett som (også) 
skal dekke de tjenestene som Sentraladministrasjonen i 
dag står for. Universitetsdirektørens «nærhetsmodell» 
betyr i praksis at mens makta blir liggende sentralt, skal 
ansvaret for økonomien desentraliseres til enhetene. 

Universitetsdirektøren foreslo i høst åpent å innføre 
 bestiller-utfører-modell (BUM). Forslaget var å opprette 
«tjenesteleveranseavtaler» mellom enhetene (fakulteter 
og museer) og Sentraladministrasjonen. Forslaget ble 
 midlertidig trukket etter massiv motstand fra NTL og de 
 andre tjenestemannsorganisasjonene. Styret vedtok i 
 stedet at tjenesteleveranser skulle utredes. Det er ikke 
gjort. 

Direktøren og IHR-direktøren hevder nå at man 
ikke skal  innføre BUM. De bruker ikke lenger ordet 
 «tjenesteleveranser», men skriver i stedet at «de  gjensidige 
forpliktelsene bør formaliseres i en klar ansvars- og 
oppgavefordelingslikatsamspilleterrefleksivtogbaseres
på tillit framfor kontroll». Enhetene skal bestemme hva og 
hvor mye sentraladministrasjonens produksjonsavdelinger 
skal gjøre, og enhetene skal få økonomisk gevinst ved 
innsparinger på utgiftene til administrasjon. Modellen er 
den samme, og BUM-prinsippet ligger fast. Et annet sted i 
dokumentet sier direktørene i klartekst: 

Det utløses økonomiske gevinster til fordel for 
 primærvirksomheten ved effektivisering av arbeidsoppgaver. 

Dette betyr at fakultetene skal kunne få «overskuddet» 
hvis man klarer å bruke mindre penger på f.eks. lønn og 
 regnskap eller eksamen. Men da må  enhetene på et eller 
annet vis bestille og kjøpe tjenestene fra et utførerledd, 
dvs. sentraladministrasjonens nye  produksjonsavdelinger 
eller fra private. Det er derfor fortsatt ingen tvil 
om at «nærhetsmodellen» er det samme som en 
 «bestiller-utfører-modell».

nærhet i ord – sentralisering i handling
I en ny rapport fra IHR-sekretariatet (februar 2013) er 
 framstillingen av «nærhetsmodellen» like uklar.  Gruppas 
rapport ser helt bort fra de tunge  innvendingene fra 
 enhetene og fagforeningene og består ellers av en 
blanding av uforståeligheter og floskler hentet fra
 konsulentselskapenes nederste hylle. Et typisk eksempel:

Nærhetsmodellen anerkjenner at lokal kontroll med  forvaltning 
og drift er et viktig styringsverktøy samtidig som det  forutsettes 
at det utvikles standardisering av oppgaver for å bedre 
 mulighetene for effektivisering og for å samordne på tvers, 
 oppnå mer rasjonelle rutiner og oppnå felles identitet på tvers 
av  universitetets heterogene kulturer.

Vi er derfor fortsatt like langt fra å avklare og forstå hva 
UiO-styret egentlig har vedtatt. 

En rekke høringsinstanser var svært kritiske til utredningen 
som lå til grunn for valg av modellen:

«Vi kan ikke se at gruppen har levert i hht til noen av de tre 
forventede hovedleveransene» (Medisin)

«Rapporten analyserer ikke om eller i hvilken grad de ulike 
 modellene kan frigjøre ressurser til kjernevirksomheten» (Jus) 

«SV-fakultetet mener derfor at det materiale som foreligger ikke 
gir tilstrekkelig grunnlag til å konkludere med hensyn til modell» 
(SV)

I utredningen om «Roller og ansvar» som lå til grunn for 
styrevedtaket om «nærhetsmodellen» er det slått fast at 
både stordriftsfordeler og spesialiseringsfordeler kan være 
begrunnelse for sentralisering. Strengt tatt kan dette bety 
kamper og omkamper om plasseringen av og kontrollen 
over enhver oppgave. 

Men «nærhetsmodell» høres naturligvis pent ut. Hvem 
er mot nærhet? Samtidig legges det til rette for avstand 
og byråkratisering på flere felter. For eksempel vedtok
 styret på sitt møte i oktober en rekke sentraliserings- og 
 standardiseringstiltak for bilagslønn og masteropptak. Vi 
ser at alt snakket om nærhet står i motsetning til stadige 
sentraliseringsvedtak.
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Hans J. s. andersen/Wikimedia Commons

stab for å tenke store tanker
Et sentralt forslag i «Roller og ansvar»-gruppas dokument 
(juni 2012) var å etablere et organisatorisk skille mellom 
«drift» og «strategi»-oppgaver. Dette forslaget ble møtt 
medsterkkritikkfraflerefakulteterogfagavdelinger.For
eksempel skrev Forskningsadministrativ avdeling at det er 
«sterk konsensus i faglitteraturen om at  strategiutvikling 
og strategirealisering henger tett sammen» og Det 
 odontologiske fakultet at «en strategi frikoplet fra drift blir 
raskt en ubrukelig strategi».

Skillet ble derfor ikke nevnt konkret verken i  vedtaksforslaget 
eller styrevedtaket i oktober. Men nå  foreslår 
 universitetsdirektøren å dele  Sentraladministrasjonen i en 
stor strategisk del som skal tenke store tanker («leder-
støtte») og avdelinger som skal produsere tjenester. 

Denne modellen løser ikke det angivelige problemet med 
utydelig ansvar. Modellen er tvert i mot valgt for å kunne 
opprette en variant av bestiller-utfører-modellen.  Enhetene 
(fakultetene og museene) og staben («lederstøtte») skal 
«kjøpe» tjenester av produksjonsavdelingene. Og når 
disse avdelingene skal «selge» lønn, regnskap og innkjøp 
til fakultetene må dekanen vite hva hun/han får. Derfor må 
tjenestene være tydelig og detaljert beskrevet. Da er det 
enklest å skille de «enklere» driftsoppgavene fra de mer 
utydelige strategiske oppgavene. 

IHR-sekretariatet er en nyttig prøveklut på hvordan det kan 
fungere å ha en strategisk enhet som kun er  forankret ett 
sted; hos universitetsdirektøren. Ansatte,  fagforeninger, 
plangrupper og arbeidsgrupper har brukt mye ressurser på 
å kartlegge oppgaver og diskutere problemstillinger.  Innspill 
blir sendt IHR-sekretariatet som kommer med  konkrete 
forslag. Disse forslagene er det ingen  involverte som 
 forstår eller forsvarer. Sammenheng mellom  virkelighet og 
organisasjonsmodellerervanskeligåfinne.

kostnad styrer – ikke fag
En konsekvens av «nærhet» er en sterkere sentralledelse 
med mindre rom for internt demokrati og samhandling på 
tvers av de ulike nivåene. En sentralstyrt  standardisering, 
der «policy» fastsettes uten de som skal bruke eller drifte 
dem, skaper lite rom for de faglige vurderingene som er 
nødvendig.Tankenerat«onesizefitsall».Detkanhende
at vi får noen saker litt fortere unna, men sikrer det god 
saksbehandling og forsvarlig forvaltning? Avstand til 
støttetjenester skaper mer byråkrati og tyngre systemer, 
medliteromforfleksibilitetogfagligepreferanser.

Direktørenes «nærhetsmodell» betyr at  enhetene 
vil få budsjettansvaret både for de «generiske» 
 administrative tjenestene (som lønn, arkiv, regnskap) 
og for de «universitetsspesifikke» (som eksamen og
 studieadministrasjon). Fakulteter og museer vil i første 
omgang være tvunget til å «kjøpe» tjenestene hos de 
nye  produksjonsenhetene som skal oppstå på  ruinene 
av  Sentraladministrasjonen. Enhetene vil da oppfatte 
 administrative tjenester som rene utgiftsposter og 
 behandle dem deretter.  Dette vil også gjelde den fagnære 
administrasjonen. 

Kostnad er en del av dagens vurdering ved valg av 
 eksamensform, undervisningstilbud og  forskningsaktivitet. 
Men en modell som i større grad plasserer budsjettansvaret 
på enhetene vil legge enda sterkere føringer på å velge 
 billige, fremfor faglig gode løsninger. Det betyr at kostnad 
styrer, ikke fag. 

Enhetene vil komme til å begrense kjøpene mest mulig, 
slik at større deler av budsjettene blir igjen hos dem selv. 
Det betyr etter alt å dømme betydelige kutt i fakultetenes 
 samlede administrative budsjetter. Det betyr igjen 
 dårligere og færre administrative støttetjenester, slik at de 
 vitenskapelig ansatte og studentene får et dårligere tilbud 
og/eller må gjøre jobben selv. 

Mer utstrakt økonomisk ansvar hos enhetene  innebærer 
også et stadig press for billigere tjenester.  Dekaner vil 
f.eks. se at de kan få kjøpt lønnsadministrasjon  billigere 
hos  sentraliserte statlige kontorer. (Direktoratet for 
 forvaltning og IKT har nylig laget en utredning som  foreslår 
at all statlig lønnsadministrasjon, regnskapsførsel, it- og 
arkivtjenester skal samles og sentraliseres).  I neste 
 omgang kan dekanene se etter «gode tilbud» hos private 
firmaersombetalersineansattedårligereogsomnormalt
har svært mangelfulle pensjonsordninger. Begge løsninger 
betyr vesentlig lengre vei mellom enheter og de som gjør 
jobbene.

Det er neppe «nærhet». Derimot er det BUM.
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BUM er ett av mange forsøk på å få offentlig sektor til å 
likne på privat forretningsvirksomhet.

I næringslivet er det vanlig at et firma kjøper tjenester
av et annet og at dette forholdet reguleres av en kontrakt 
som sier hvor mye bestilleren skal betale og nøyaktig hva 
 utføreren skal levere for betalingen. For eksempel er det 
sværtutbredtatfirmaerkjøperit-tjenester,lønnskjøringer
eller vaktmesterjobber utenfra.

Kontraktens innhold er resultat av forhandlinger og derfor 
avhengig av maktforholdet mellom partene. Hvis  bestilleren 
er sterkest, kan utføreren/leverandøren bli presset til å 
love for mye, slik at hans ansatte blir tvunget til å løpe 
fortere. Hvis utførerenheten er sterkest, kan bestillerne 
betale overpris eller få dårlig kvalitet på leveransene. Det 
første er det vanligste. Det andre kan oppstå når det er 
mangel på leverandører, f.eks. it-folk eller håndverkere.  

Når offentlige virksomheter (f.eks. Universitetet i Oslo) skal 
etterlikne dette, blir det opprettet et svært kunstig skille 
 innenfor organisasjonen mellom bestiller (den  enheten som 
skal kjøpe en tjeneste) og utfører (den enheten som skal 
gjøre jobben).  Også i det offentlige vil forholdet reguleres 
av en kontrakt som forhandles fram. Dermed oppstår det 
to uavhengige enheter innenfor samme organisasjon med 
ulike, til dels motsatte interesser. Kjøperen vil ha mest 
mulig for pengene. Utføreren vil yte minst mulig, i alle fall 
ikke mer enn det er betalt for. Å innføre BUM er derfor å be 
om bråk og problemer internt i en organisasjon. 

I universitetsdirektørens modell vil bestillerne (i  praksis 
 dekanene) være den sterkeste part og taperne blir de 
ansatte som skal «levere tjenester» som f.eks. lønn, 
 regnskap, eksamen eller it-kjøringer for lavest mulig 
 betaling. 

bum pulveriserer ansvar og  
svekker helhetstenkning
Evalueringer av bestiller-utfører-modeller utføres ofte av 
de samme konsulentselskapene som lever av å bistå med å 
innføre dem. Konsulentenes konklusjoner vil i så fall være 
verdiløse for andre enn konsulentselskapene selv. Men det 
finnes også forskningsevalueringer fra mer uavhengige
miljøer. Professor Karin Bryntse ved Lunds universitet 
konkluderer med at «kontraktstyringen inneholder mange 
dilemmaer.Detfinnesbådepotensiellefordelerogulemper
og det innebærer at bestiller-utfører-modellen bør innføres 
med høy bevissthet om mulige fallgruver».

Ingenting tyder på at direktørene har brydd seg med dette. 
UiO-ledelsens begrunnelse for å innføre BUM er at den skal 
bidra til tydeligere ansvar, sterkere styring og færre  interne 
konflikter ved UiO. Men en av de viktigste fallgruvene
med BUM-løsninger er ifølge Karin Bryntse at de kan gi 
en svakere overgripende styring, problemer med å fordele 
ansvarogsterkereinternekonflikter.

Professor Tor Busch og professor Jan Ole Vanebo (2001) 
utdyper i et forskningsnotat problemet slik:

Bestillerens fokus vil rettes mot de enkelte kontrakter og i liten 
grad mot den helhet som kontraktene er en del av. Ettersom 
den hierarkiske styringen reduseres vil det være en risiko for at 
det oppstår et samordningsproblem og derved mindre  helhetlig 
styring. På samme måten blir ansvarsforholdene  uklare – er 
det utfører, bestiller, administrativ leder eller politikerne som 
skal stilles til ansvar ved svikt i tjenestene? Ettersom bestiller 
 vanligvis ikke har direkte autoritet over utføreren vil det i tillegg 
oppstå et nytt konfliktfelt – noe som forsterkes på grunn av
bestillers interne maktposisjon.

Altså nøyaktig det motsatte av det som angivelig er 
 hensikten med å innføre BUM.

hva er bum?
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bum skaper mistillit og kontroll
Statsansatte har en avtalefestet rett til å ha direkte 
innflytelse på arbeidsorganisasjon og oppgaveløsning
 innen eget arbeidsområde. Norske arbeidstakeres rett 
og evne til å ta et helhetlig ansvar for virksomhetens 
mål er et av  Norges store konkurransefortrinn og er en 
av  hovedårsakene til at Norge er et av verdens mest 
 produktive land.

Dimensjonering, kompetansekrav og  arbeidsorganisering 
skal drøftes av tjenestemannsorganisasjonene. Men i 
 bestiller-utfører-modellen får utførerenheten fastsatt dette 
ved kontrakter med bestillerenheten eller standardiserte 
maler.Fakulteteneogstabenskaldefinerehvilkeoppgaver
som skal gjøres, dimensjoneringen av disse og tidsbruk. 
Denne bestillingen formaliseres gjennom forpliktende 
avtaler. 

Bestilleren har ansvar for å kontrollere at oppgavene er 
utført i henhold til avtale og dette gjøres via detaljert 
 registrering av ansattes arbeidstid. Ressursbruken må 
 synliggjøres slik at kostnadene skal kunne plasseres på 
bestillerens «konto». 

Under denne typen styringsformer mister de ansatte all 
form for selvstendighet og medbestemmelse. Ansatte 
 fratas myndighet til å gjøre selvstendige vurderinger, 
 initiere forbedringstiltak eller utøve faglig skjønn. De blir 
fratatt makt og blir i praksis degraderte. 

Forskere ved NTNU Samfunnsforskning har gått gjennom 
effektene av bestiller/utfører-løsningen i energisektoren. 
De sier f.eks. at: 

Montørene har gått fra å ha et helhetlig ansvar for deler av 
nettet i retning av å få mer fragmenterte, sentralt bestilte 
 arbeidsoppgaver. Dette er en utvikling som kan ha redusert 
eierskapsfølelsen og opplevelsen av ansvar for nettet, og (som 
kan) ha negativ betydning for viljen til å yte ekstra for nettet.

Rapporten advarer mot tap av helhetskunnskap, 
 helhetskompetanse og helhetsansvar når man innfører 
bestiller-utfører-modeller. 

Foto: Erik Aavatsmark/Bent Hamer

Når arbeidsdagen skal styres i detalj og etter  standardiserte 
maler, mister de ansatte insentiv til å ta helhetlig ansvar. 
Det primære målet blir å synliggjøre at man har oppfylt 
sin del av kontrakten. Man blir evaluert utfra personlig 
 produktivitet og måloppnåelse.  Dette fører ikke til økt 
 effektivitet og helhetsansvar.

Det er dokumentert i forskning at slike systemer skaper 
mistillitogkontroll.PerMortenSchiefloogReidunVærnes
(2010) sammenlikner f.eks. situasjonen i energisektoren i 
«A-by» og «B-by». I A-by hadde man formelt, men bare på 
papiret, innført BUM mens en slik løsning ble innført i B-by 
med stor politisk entusiasme. Konklusjonen er entydig: I 
A-by var sektoren fortsatt preget av uformelt samarbeid 
og tillit, i B-by var situasjonen helt annerledes: 

Generelt er det vanlig å se innføring av kontrakter som et 
 uttrykk for mistillit. Dette synes også å være tilfellet i B-by, 
innføring av kontraktsstyring og forventning om outsourcing 
fører til mistenksomhet og manglende tillit mellom aktørene. 
Manglende åpenhet og redusert tillit har ført til at bestiller i 
større grad presser på med formelle kontrakter for å skaffe seg 
oversikt over driften…Dette kan gå ut over både samarbeid og 
arbeidsmiljø.
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I NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt, advares det mot økende 
administrative kostnader ved bruk av BUM:

En bekymring er knyttet til at de administrative kostnadene 
synes å øke med innføringen av bestiller-utfører modeller. Det 
å erstatte den hierarkiske styringen med kontrakter fordrer mer 
informasjonogstørregradavspesifiseringavulikeforhold…Det
kan derfor lett etablere seg større administrative kostnader ved 
bestiller-utfører modellen enn ved de tradisjonelle hierarkiske 
løsningene.

I et intervju i 2012 peker Nova-forsker John Eriksen på et 
viktig utviklingstrekk: Mens politikerne for ti år siden hadde 
stor tro på klare grenser mellom bestiller og utfører, legger 
kommunene nå mindre vekt på «strikt ansvarsfordeling og 
kontrakter, men mer vekt på tillit og samarbeid». 

UV-fakultetet skrev i sin høring om IHR-forslagene i høst: 
«Bestiller-utfører organisering medfører en betydelig risiko 
for økt byråkratisering, altså færre administrative  ressurser 
som faktisk leverer tjenester og flere som bestiller og
 kontrollerer dem». 

Ved innføring av bestiller-utfører-modellen, må  bestiller 
bygge opp kompetanse og investere i ressurser for å 
 utforme gode nok bestillinger, inngå avtaler, følge opp 
 kontrakter og kontrollere at de har fått den tjenesten de 
bestilte innen riktig tid. Slike kontrollsystemer skaper mer 
byråkrati. USIT og Teknisk avdeling har kommet lenger 
enn resten av administrasjonen med å organisere  arbeidet 
etter BUM-prinsippene. På disse enhetene skal det nå 
 vurderes å opprette egne brukersentre som skal ta i mot 
og kanalisere henvendelser mellom bestiller og utfører. 
Dette krever også ressurser, i form av årsverk til å betjene 
enheten og ledelse av denne.

Målet med IHR blir sagt å være å frigjøre midler til 
 kjernevirksomheten (forskning og utdanning). Det er 
 derfor påfallende at kostnadene som økt byråkratisering 
kan medføre, overhodet ikke er drøftet i IHR-sekretariatets 
nye rapport.

Til gjengjeld blir «husarbeidet» borte. Når BUM og 
 nøyaktige målinger av de administrativt ansattes arbeid 
innføres og bare det bestilte arbeidet blir gjort,  forsvinner 
det  «usynlige» arbeidet. De uformelle  støttetjenestene 
til vitenskapelig ansatte og studenter, alt  «husarbeidet» 
som ikke synes før det ikke blir gjort, alle de små og 
store  oppgavene som ikke står – og umulig kan stå - i 
noen  arbeidsinstruks eller manual, men som holder et 
 universitet sammen i det daglige, som gjør det enklere 
for de  vitenskapelige å gjøre jobben sin og enklere for 
 studentene å studere.
 
Et dansk utvalg* har vurdert erfaringer med 
 bestiller-utfører-modellene i Sverige, New Zealand og 
 England. Utvalget konkluderer blant annet slik 

•Enkonstatererikkeoverbevisendeproduktivitetsforbedringer,
i beste fall kun en svak stigning.
•Deterikkefunnetoverbevisendetegnpåøktkvalitet.
•Detsamledeutgiftsnivåetharsteget

En omfattende svensk studie* av  konkurranseutsetting 
i velferdssektoren ble publisert høsten 2011. 
 Konkurranseutsetting forutsetter BUM i kommunene. 
I  Dagens Nyheter skriver forskerne at det verken kan 
 dokumenteres kvalitetsøkning eller lavere kostnader:

Inomdeflestaområdenharvaresigkvalitetenellereffektiviteten
ökat av konkurrensen, i den mån det går att mäta med  objektiva 
mått såsom kunskap hos elever eller större jobbchanser. 
 Bristen på mätbara vinster gäller oavsett om man ser till hela 
 sektorn eller jämför offentliga och privata utförare. För att vara 
 relevanta måste mått på effektivitet relateras både till kvalitet 
och  skillnader i klientgrupper och verksamhet, en svår operation 
som sällan gjorts i debatten.

Er styret for «kunnskapsvirksomheten» UiO villig til å se 
bort fra all denne kunnskapen?

bum skaper mer byråkrati og  
er kostnadsdrivende

*Indenrigs- og sundhedsministerens rådgivende udvalg, januar 2003.

*Laura Hartman (red) Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?, 
SNS Förlag 2011.
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bum dumper lønn og arbeidsforhold
Mye av hensikten med å opprette BUM er å gjøre det 
mulig å sammenlikne kostnader og operasjoner med 
 andre  tilbydere, noe som i neste omgang åpner for 
 konkurranseutsetting og privatisering. Når Unibuss skilles 
ut fra bestillerenheten Oslo Sporveier, er det meningen at 
private buss-selskaper skal kunne utfordre det kommunale 
Unibuss i anbudskonkurranser. Når sykehjemmene er skilt 
ut som egne resultatenheter i kommunene, kan private 
aktører som Adecco inviteres til anbudskonkurranse om å 
drive resultatenheten billigst. Og når lønn, regnskap og it 
skilles ut i egne «produksjonsenheter» på UiO kan de etter 
hvert konkurrere med andre leverandører.

I alle slike konkurranser kommer de ansattes lønns-, 
 arbeids-, og pensjonsforhold umiddelbart under press. 
Årsaken er ganske enkelt at i slike typer tjenesteyting er 
lønnskostnadene totaltdominerende i  bedriftsregnskapene. 
Skal det kuttes kostnader, er det få andre utgifter å  angripe. 
BUM betyr derfor nedbemanninger og stadige trusler om 
outsourcing hvis ikke jobben gjøres billig nok. 

Et velkjent eksempel fra UiO er renholdet.  Renholdere 
 jobber i dag etter sentralt fastsatte normtall, de skal 
f.eks. i gjennomsnitt bruke 1 minutt per toalett og 
arbeidsdagen er definert av en renholdsplan som viser
antall  kvadratmeter vedkommende skal dekke. Når spriket 
mellom deres produksjon og produksjonen fra private 
 aktører er for stort, trues de av outsourcing, selv om vi vet 
atde private firmaenepregesavelendigearbeidsforhold
og dårlig kvalitet.

Denne logikken innføres gradvis til andre områder ved UiO. 
Ansatte fører i økende grad timer over hvilke prosjekter de 
bruker tiden sin på. Disse oversiktene egner seg godt til å 
sammenligne pris med private tilbydere.

Arbeidsgiver har gitt en garanti mot at ingen skal bli 
 oppsagt som følge av IHR. Men de har ikke gitt noen  garanti 
for at alle skal bli innplassert i en ny organisasjonsmodell. 
Konsekvensenavdetteeratmangerisikereråblidefinert
som såkalte «overtallige» og da startes samme prosess 
som ved oppsigelse.

Arbeidsforholdenekanbliforverretvedatflereansattemå
gå på midlertidige kontrakter, siden dimensjoneringen av 
antall ansatte reguleres av hvor mye arbeid enhetene vil 
ha utført.
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NTL UiO er ikke mot å endre arbeidsformer eller fjerne dobbeltarbeid. Vi 
ønsker heller ikke at UiO skal bruke ressurser på unødvendig administrasjon. 

NTL UiO motsetter seg ikke en gjennomgang av  beslutningsstrukturene 
for institutter, fakulteter og Sentraladministrasjonen, og internt i 
 Sentraladministrasjonen. Vi mener også at en vurdering av UiOs 
 kontrollrutiner vil være nyttig. 

I motsetning til universitetsdirektøren, mener vi at de uklarheter som viser 
seg, kan løses på andre måter enn å innføre en markedsmodell som er solgt 
inn av eksterne konsulenter. 

Med universitetsdirektørens forslag øker byråkratiet med flere nivåer, 
flere enheter og flere uformelle samarbeidslinjer. Dette vil skape behov for 
flere ledere og koordinatorer. Vi ser ikke at dette vil bidra til å effektivisere 
 universitetets administrasjon eller gi klarere rolleavklaring. 

• NTL UiO vil ikke ha bestiller-utfører-modell ved UiO 

• NTL UiO vil ikke at det skal lages organisatoriske skiller mellom strategistab 
og drift 

• NTL UiO vil ikke at det skal etableres rendyrkede tjenesteenheter regulert 
av tjenesteavtaler 

• NTL UiO er motstander av markedsstyring av UiO
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