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Rekruttering av ny universitetsdirektør 

 
Saken gjelder: 
Nåværende universitetsdirektør (administrerende direktør) ved Universitet i Bergen, Kjell 
Bernstrøm, er tilsatt i en åremålsstilling som utløper den 17.12.2020. Universitetsstyret må 
derfor ta stilling til prosess for å rekruttere hans etterfølger.   
Universitetsstyret vedtok den 2.6.2016 (styresak 61/16) at institusjonen skal ha valgt rektor, 
jfr. universitets- og høyskoleloven § 10-2 første ledd. Av § 10-3 følger det da at institusjonen 
skal tilsette administrerende direktør for virksomheten:  
 

(1) Dersom styret har vedtatt at rektor skal velges etter § 10-2 første ledd, skal det 
ved hver institusjon være en administrerende direktør. 
 

Videre fastslår loven om administrerende direktørs oppgaver at:  
 

(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved 
institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. 
 
(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi 
tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved 
en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen. 
 
(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens 
styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de 
vedtak som er gjort av styret. 
 
(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i 
samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og 
forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for 
styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om 
regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for 
institusjonenes virksomhet. 

Universitetet i Bergen har i dag enhetlig ledelse på instituttnivå, det samme gjelder på 
fakultetsnivå for Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De 
øvrige fakulteter har delt ledelse mellom fakultetsdirektør og dekan. Universitetsstyret står 
fritt til å organisere sin virksomhet og gi fullmakter, innenfor de rammer som universitets- og 
høyskoleloven setter. Oppgavene til institusjonens administrerende direktør fremgår av § 10-
2. Ved Universitetet i Bergen er rektor gitt visse fullmakter i den daglige driften av 
institusjonen, ut over rollen som styreleder. Dette fremgår av styrevedtak den 29.03.2007 
(39/07), hvor ansvarsdeling mellom rektor og direktør er fastslått (vedlagt). 
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Ved utlysning av stilling som institusjonenes administrerende direktør vil det være 
avgjørende å ha en utlysningstekst hvor det tydelig fremgår hvilke oppgaver og ansvar 
vedkommende skal ha. Ledelse av universiteter har i takt med endringene i sektoren og 
forventningene til institusjonene også endret karakter. Det vil derfor være ønskelig å 
gjennomgå arbeidsfordeling mellom rektor og institusjonens administrerende direktør, slik 
den fremgår av tidligere vedtak, i forkant av at stilling lyses ut. Det vil være ønskelig at det 
nedsettes en gruppe med representanter fra styret og fra administrativ og faglig ledelse som 
kan utarbeide forslag til slik arbeids- og ansvarsdeling. 

Universitets- og høgskoleloven §10-3, fjerde ledd slår fast at: «Direktøren er ansvarlig for 
iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer». Hensikten med denne 
presiseringen er ikke å gi direktøren fullmakter knyttet til den faglige virksomheten, men å 
sikre at styrevedtak følges opp og unngå rektors dobbeltrolle i og med at rektor er styrets 
leder. I henhold til universitets og høyskolelovens §10-3, andre ledd setter styret rammer for 
direktørens ansvarsområde. Presisering av rollefordeling mellom rektor og direktør bør 
dermed avklares av styret i forkant av utlysning.     

Det er styrets ansvar å tilsette institusjonenes daglige leder, enten det er rektor (§10-1) eller 
administrerende direktør (§10-3). Det kan naturligvis diskuteres hvorvidt sittende styre bør 
tilsette ny direktør all den tid vedkommende kun vil arbeide under dagens styre ett års tid og 
at institusjonens neste ikke vil få anledning til å rekruttere den direktør de skal arbeide med. 
Dersom sittende styre avstår fra å rekruttere neste direktør, vil dette trolig medføre ett års 
konstituering av stedfortredende direktør. Dette ville medføre er en uvanlig lang konstituering 
og prinsipielt sett ikke gi institusjonen samme handlekraft som med en ordinært tilsatt 
direktør. Det kan også legges til at hvert nytt universitetsstyre uansett ikke vil få anledning til 
å rekruttere og tilsette direktør for egen periode da funksjonstidene er henholdsvis 6 år for 
direktør og 4 år for styre. Direktøren bør videre kunne arbeide med det til enhver tid sittende 
styre og styreleder.          

Styret har tidligere og etter en omfattende prosess i organisasjonen, fattet vedtak om å velge 
rektor og dermed institusjonens øverste leder. Ved å iverksette prosess med å rekruttere ny 
universitetsdirektør legger styrets leder til grunn at nåværende ledelsesform videreføres. 

Forslag til vedtak 

1) Styret ønsker å iverksette prosess for å rekruttere institusjonenes neste direktør og 
fullføre denne i god tid før dagens direktør fratrer.   

2) Rektor bes om å fremme forslag om gruppe som rådgir styret om arbeids- og 
ansvarsdeling mellom rektor og administrerende direktør. 

19.09.2019  

Dag Rune Olsen 
styreleder, rektor   
 
 
 
Vedlegg: Styresak 39/07, møte 29.03.2007 
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FORSLAG TIL INSTRUKS FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN -

RAPPORT FRA “ROLLEKOMITEEN”

Styret vedtok i møte 26.10.06 å nedsette en komité som med utgangspunkt i
forholdet til randsonen og på grunnlag av lov om universiteter og høyskoler skal
vurdere hvordan ansvarsforholdene og oppgavefordelingen mellom rektoratet og
universitetsdirektøren skal videreutvikles og konkretiseres ved UiB. Det het videre at
denne drøftingen børsees i sammenheng med den planlagte gjennomdrøftingen av
forskningsorganiseringen ved UiB og Unifob. Komitéen var forventet å ferdigstille en
rapport om sine vurderinger innen 1. april 2007.

Komiteen fikk benevnelsen “Rollekomitéen” og oversendte 20.03.07 sin rapport om
ansvarsforhold og oppgavefordeling mellom rektor og universitetsdirektør, jf vedlegg.

I denne rapporten presenterer komitéen sine vurderinger. Utgangspunktet for
vurderingene er at UiB har valgt ledelsesmodellen med en valgt rektor som styrets
leder og en universitetsdirektør som øverste leder for den samlede administrative
virksomheten ved institusjonen, innenfor de rammer som styret fastsetter. Først
fremheves noen generelle dimensjoner i funksjons- og ansvarsfordelingen mellom
rektor og universitetsdirektør. Deretter rettes oppmerksomheten mot noen utvalgte
tema knyttet til forholdet mellom rektor og universitetsdirektør. Så følger en drøfting
av ansvarsforhold og oppgavefordeling når det gjelder universitetets forhold til
randsonen. Rapporten avsluttes med et utkast til instruks for universitetsdirektøren.

Komitéen har tatt utgangspunkt i de ulike elementene i styrets vedtak av 26. oktober.
Den påpeker at siden gjennomdrøftingen av forskningsorganiseringen har foregått
parallelt med komitéens arbeid, har den holdt seg orientert om drøftingen av
forskningsorganiseringen, men har ikke hatt mulighet til å forholde seg til
konklusjonene av denne d røftingen.

Rektor viser til rapporten og mener at den foreslåtte instruks for
universitetsdirektøren vil være et tjenlig virkemiddel for å sikre et godt samspill
mellom rektor og universitetsdirektør i et helhetlig ledelsesperspektiv og understreker
det felles lederansvar for universitetets samlede virksomhet.

Universitetsdirektøren er kjent med rapporten og forslaget til instruks.
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Rektor viser til universitetslovens § 9-2 (3) og anbefaler styret å gjøre følgende

vedtak:

Styret tar rapporten om ansvarsforhold og oppgavefordeling mellom rektor og
universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen til etterretning og godkjenner
forslaget til instruks for universitetsdirektøren.

20.03.07

Ved legg:
Oversendelsesbrev av 20.03.07 med Rapport om ansvarsforhold og
oppgavefordeling mellom rektor og universitetsdirektør
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Til Universitetsstyret

Vi viser til oppnevningeni brevav2.11.06og oversenderhervedkomiteensrapportmed
utkasttil instruksfor universitetsdirektøren.

Bergen,20.03.07

SigmundGrønmo
Leder

~ ~L~Cy~Arne Skauge GroThereseLie

O~U~4/ J4$J
Lise Gundersen Sverre o

~vicLIt~ £~i~t~

HildeHvidsten re~tVin
sekretær



Ansvarsforhold og oppgavefordelingmellom rektor og
universitetsdirektor ved Universitetet i Bergen

Rapport fra en komité oppnevnt av styret ved Universitetet i Bergen26.
oktober 2007

Innledning

Styretved Universiteteti Bergenfattet følgendevedtaki sitt møte26. oktober2006:
Styretnedsetteren komitésommedutgangspunkti forholdettil randsonenogpå
grunnlagav Lov om universiteteroghøgskolerskal vurderehvordan
ansvarsforholdeneogoppgavefordelingenmellomrektoratetog universitetsdirektøren
skal videreutviklesogkonkretiseresved UiB. Dennedrøftingenbørseesi
sammenhengmeddenplanlagtegjennomdrøftingenav forskningsorganisenngenved
UiB ogUnifob. Komitéenforventesåferdigstilleen rapportomsinevurderingerinnen
1. april 2007.

Sommedlemmerav komitéenoppnevntestyret:
RektorSigmundGrønmo,leder
Adm.dir. ArneSkauge
ProfessorGroLie
Ass. universitetsdirektørSverreSpildo
FakultetsdirektørLise Gundersen
KontorsjefHilde HvidstenBretvin, sekretær.

Komitéenharhatt fem møter.Komitéenhar tattutgangspunkti deulike elementenei styrets
vedtakav 26. oktober.Det måimidlertid understrekesat gjennomdrøftingenav
forskningsorganiseringenforegårparalleltmed,og skal avsluttessamtidigsom,denne
komitéensarbeid.Komitéenharholdt segorientertomdrøftingenav
forskningsorganiseringen,menhar ikkehattmulighettil å forholdesegtil konklusjoneneav
dennedrøftingen.

I dennerapportenpresentererkomitéensinevurderinger.Utgangspunktetfor vurderingeneer
atUiB harvalgt ledelsesmodellenmeden valgt rektorsomstyretslederog en
universitetsdirektørsomøverstelederfor den samledeadministrativevirksomhetenved
institusjonen,innenforderammersomstyretfastsetter.Førstframhevesnoengenerelle
dimensjoneri funksjons-og ansvarsfordelingenmellomrektorog universitetsdirektør.
Deretterrettesoppmerksomhetenmotnoenutvalgtetemaknyttet til forholdetmellomrektor
og universitetsdirektør.Så følgeren drøftingav ansvarsforholdog oppgavefordelingnårdet
gjelderuniversitetetsforhold til randsonen.Rapportenavsluttesmedetutkasttil instruksfor
universitetsdirektøren.

Komiteenunderstrekeratselv ommandateter ådrøfterollefordeling,er likevel
utgangspunktetå sikreetgodt samspillmellomrektoroguniversitetsdirektøri et heihetlig
ledelsesperspektivogmedetfelleslederansvarfor universitetetssamledevirksomhet.
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Generelledimensjoner

Medutgangspunkti universitets-oghøyskolelovens§ 10-1 Rektorog § 10-3 Institusjonens
administrerendedirektør,kandetværehensiktsmessigå knytte drøftingenav ansvarsforhold
og oppgavefordelingmellomrektorog universitetsdirektørtil tre generelledimensjoner.

En av dissedimensjoneneeransvarstyper,dervi kanskille mellomstyreansvarog
administrativtansvar.De ledelsesoppgavenesomomfatterstyreansvar,børivaretasav rektor,
somer styretslederog kanhandlepåvegneav styret.Ledelsesoppgaversommedfører
administrativtansvar,kanivaretasavuniversitetsdirektøren,somerøverstelederfor den
samledeadministrativevirksomhetenog kanhandleinnenforderammersomstyretfastsetter.

Denandredimensjonenersakstyper,der skillet gårmellomfagligeellerstrategiskesaker,på
den eneside,og administrativesaker,pådenannenside.Deførstnevntesakstypenevil inngåi
rektorsoppgaver,ettersomrektorerøverstelederi denfaglige ledelseslinjenoghardet
overordnedeansvarfor og ledelseav institusjonensvirksomhet.Detteansvaretutøvespå
vegneav styret.Administrativesakertilhøreruniversitetsdirektørensoppgaver,siden
direktørenerøverstelederi den administrativeledelseslinjen.Denneledelsenutøvesinnenfor
derammersomstyretfastsetter.

Dentredjedimensjonener relasjonstyper,medvektpå distinksjonenmellomeksterneog
internerelasjoner.Håndteringenav eksternerelasjonerskjermedutgangspunkti lovens
§ 12-1 Forholdutad.Herleggesdetvekt påatdeter styretsomrepresentererinstitusjonen
overforoffentligemyndigheter,og atdeterrektorsomer institusjonensrettsligerepresentant,
lovlig stedfortrederog institusjonenstalspersonoverforoffentligemyndigheterog
allmennheten.Rektoropptreri såmåtepå styretsvegne.Universitetsdirektøren,ellerandre,
kanogsåuttalesegutadpåvegneavinstitusjonen,mendetskjer dapå fullmakt fra rektor.
Internerelasjonerivaretasav entenrektorelleruniversitetsdirektør,avhengigavhvilke
ansvarstypereller hvilke sakstypersomknyttersegtil disserelasjonene.Rektorharansvaret
for internerelasjoneri denfaglige ledelseslinjen,mensuniversitetsdirektørentarsegav
relasjoneri denadministrativeledelseslinjen.

Utvalgte tema

Delegering
I utgangspunktetharstyret og rektoransvaret.Vedtaksomfattesav andreennstyretskjerpå
delegasjonfra styret,jfuhl § 9-1,nr i og 2. Deter styretselv sompresisereromfangetav sine
delegasjonsvedtak,ogmellomstyremøtene:rektor. All myndighetsutøvelseskjerpåvegneav
dem,enteni form av eksplisittedelegasjonsvedtak,eller “etter fullmakt”, eller i form av
stillingsfullmakt. I sakersomikke er kurante,forutsetteskonsultasjonerpå forhånd.
Myndigheti henholdtil fullmaktmåbrukesetterbesteskjønn,og fullmaktsgiverbørbarerent
unntaksvisomgjøreenbeslutningfatteti henholdtil fullmakt.

Delegasjontil universitetsdirektørenkan skje i form av reglement,somfor eksempeli:
*Hovedreglerfor økonomiforvaltningenvedUniversiteteti Bergen
*valgreglement,

Delegasjonkanogsåskje i form av særskiltestyrevedtak(vanligvis til rektorog
universitetsdirektør).Eksemplerpå detteer:

* fullmakt til rektorog direktørtil å foretade nødvendigetilpasningeri gjeldende
reglementerog annetregelverkfastsattavuniversitetsstyretmedhjemmeli tidligere
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lov og forskrifter, slik at disseblir i samsvarmeduniversitets-oghøyskolelovenav
1.04.05og forskrifter gitt medhjemmeli denne,jfstyresak105/24.11.05.
* fullmakt til rektoroguniversitetsdirektørtil å foreta
- oppnevningav sakkyndigevedprofessoroppnevnelser(opprykk)
- kreeringerveddoktorgrader
- oppnevningertil komiteerog utvalgsålangtannetikke følgerav lov eller
styrevedtak,samt
- vedtaki løpendesakerav mindreviktighet.
Slike sakerskal likevel leggesfrem for styrettil avgjørelsehvis etmedlember om det,
ellerhvoravgjørelsenavandregrunneranseskontroversiellellerprinsipieltviktig, jf
DAK-sak 5/25.01.96.

Delegasjonkanvidereskje ved vedtaki enkeltsakeri form av fullmakt til rektorog direktør,
somfor eksempeli forbindelsemed:

*budsjettforslagfor 2008, hvorrektoroguniversitetsdirektøri sak113/23.11.06fikk

fullmakt til åutarbeidebudsjettdokumenteretterKunnskapsdepartementetsmal på
grunnlagav detvedlagtesaksdokumentog deinnspill ogprioriteringersomfremkomi
møtet.

Vedtakenetruffet avrektorog direktørpå fullmakt leggesfrem for styreti påfølgendemøte.

En vissmyndighet(stillingsfullmakt)vil væretillagt universitetsdirektørog øvrige
administrativelederei form av stillingsbeskrivelser,sedvaneeller i forbindelsemedsærskilte
oppdrag.Fullmaktenvil daværebegrensettil kurantesakerinnenfordet aktuellesaksfelt.

En samletoversiktovermyndighetsstrukturenfremgårav Regelsamlingen,Del 2,2
https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.36-
3.uP?id=149

Det kan ikke delegeresdirektetil underordnedeadministrativttilsattemed denvirkning at
disserapportererdirektetil styret,og ikke er underlagtkontrollerog instruksfra
universitetsdirektøren.

Rapportering
Styretholdesrutinemessigorientertom sakeri henholdtil “Tidsplan for fastestyresaker-
årshjul”. I tillegg skal universitetsdirektørenholderektorløpendeorientertom regnskapets
stilling i forhold til budsjettetog om andreforhold avbetydningfor institusjonensvirksomhet,
forutenom sakerogaktivitet i administrasjonenforøvrig.Detteinnebærerat
universitetsdirektørenskal gi all informasjonsomstyreteller rektorberom. Direktørenhar i
tillegg et ansvarfor åvurderehvilke sakereller forholdstyreteller rektorbørinformeresom
utenatde behøveråbe om informasjon.

Universitetsdirektørenskaljevnlig utarbeideoversiktoveruniversitetetsrepresentasjoni
samarbeidendeinstitusjonerog overansatteved Universiteteti Bergenmedstyrevervog
lignendei forskningspolitiskeorganer.

Styretsarbeid
Universitetsdirektørenskal sørgefor god og etiskforsvarlig forberedelseav desakenesom
leggesfrem for styret.I saksforberedelseneskal det leggesvektpåat allerelevantehensynog
momenterkanbli godtog grundigvurdertfør styretfattersinebeslutninger.I denutstrekning
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deterrelevant,børsaksforeleggetberøreetiskeaspekterveddenaktuellesaken.Dreiersaken
segom disponeringav midler, skal styretsøkonomiskehandlingsrompresenteresi
saksforelegget.

Saksforeleggmedtilråding til styretutarbeidesavuniversitetsdirektørenettersamrådmed
rektor.Dette forutsetteratdetsettesavnok tid til slikt samråd,førog eventueltunder
utformingenav saksforelegget.

Det eruniversitetsdirektørensomgir tilrådingtil styretomvedtaki deulike sakene.Selv om
saksforeleggog tilråding skal skje ettersamrådmedrektor,ståruniversitetsdirektørenfritt til
ågi sin egentilrådingtil styret,selvom rektorikke er enig.Det skal daframgåav
saksforeleggetatrektorharet annetsynenndirektøren.

Styretkan ikke endreetsaksforelegg,mengjøresitt syngjeldendevedendringav vedtakeller
vedprotokolitilforsel.

Universitetsdirektørenharansvaretfor å iverksettestyretsbeslutninger.Detteskal skjei
samrådmedrektorog forutsetterentenetpresistvedtakeller at rektoroguniversitetsdirektør
f~rfullmakt til å følgeopp sakenogdapå basisavdrøftingenei styremøtet.

Underskr~flsrutiner
Vedsakeravuniversitetspolitiskeller fagpolitisk karakterog ved formellebrev i akademiske
saker(kreeringer,æresdoktorerog lignende)skal rektor alltid signere.Det sammegjelder
hvorrektoroguniversitetsdirektørergitt fullmakt fra styreti ensærskiltsakellerved
oppnevningerforetattav rektoroguniversitetsdirektørpå styretsfullmakt og somblir referert
i påfølgendestyremøte.

For øvrigvisestil Regelsamlingen,del 2,2 Myndighetsutøvelse.

Signatursystemetmåikke føre til unødigtidsbrukfor rektorpåkurantesaker.

Økonomistyring
Universitetsdirektørener denøverstelederfor denadministrativevirksomhetenved
institusjonenog hardetoperativeansvaretfor dearbeidsområdenesomomfattesav
Hovedreglerfor økonomiforvaltningenvedUiB, fastsattav styret.Det visesogsåtil
Retningslinjerfor samarbeidmedandrerettssubjektog forvaltningav statenseierinteresser,
fastsattav universitetsstyret9.06.05.http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2005/06-
09/040.htm

Universitetsdirektørenharetselvstendigansvarfor atdensamledeøkonomi-og
formuesforvaltningskjeri samsvarmeddepartementetsgenerellebestemmelserom
økonomiforvaltningenog forutsetningerfor tildeling av bevilgninger.Han/hunutarbeider
budsjettforslagog årsregnskapogholderrektorløpendeorientertomregnskapetsstilling i
forhold til budsjettetog om andreforhold av betydningfor institusjonensvirksomhet.

Hvis universitetsdirektørenmenerat et styrevedtakomdisponeringav midler ikke oppfyller
disseforutsetningene,kanhan/hunnekteåbøyesegfor vedtaketog forlangeat sakenbringes
inn for departementetfor nærmereavklaring,jf og uhl. § 10-3,pkt 6. Styretsøkonomiske
handlingsrommåimidlertid presenteresi saksforelegget.Sammerett til åbringeen sakinn
for departementetetter§ 10-3,pkt 6, harstyretog rektor.
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Nårdetgjeldergenerellanvisningsmyndighetog legitimitet til åutferdigebindendedokument
om universitetetseiendommer,er slik myndighetbegrensetav devedtakstyrettreffer.

Samarbeidsavtalermedandreinstitusjonerellerorganisasjoner

Intensjonsavtalerog andreavtalerpå institusjonsnivåmednærhettil kjernevirksomhetener
styretsog rektorsansvar.Samarbeidsavtalermedutenlandskeuniversiteterinngåsalltid av
rektor.

Forholdet til randsonen

Universitetetsforhold til randsonenhar fått størreoppmerksomheti denseneretiden. Med
randsoneforståsi dennesammenhengenførstog fremstselskaperderuniversitetethar
eierinteresser,someneeier,hovedeiereller deleier,menogsåvirksomhetereller
organisasjonerderuniversitetetsominstitusjonerrepresenterti styrendeorganer.

GenereltharbådeRiksrevisjonenog Kunnskapsdepartementetlagt vekt på at universitetene
børha godkontroll medvirksomheteni sin randsone,ogat deter styretsansvaråsikre en slik
kontroll. Rektormåivaretadetteansvaretpåstyretsvegne.Detteharblasammenhengmedde
problemstillingersomvil oppstådersomselskaper,deruniversitetetharen dominerende
eierposisjon,skullef~alvorligeøkonomiskeproblemer.

Universiteteter majoritetseieri Unifob. Samarbeidetmellomuniversitetetog Unifob er
omfattende.Pågrunnav samarbeidetsomfangvil detværeløpendekontaktpå ulike nivå
mellomuniversitetetog Unifob. Dettetilsier at deter et særligbehovfor åsikre
kommunikasjonenpåledelsesnivåmellomde to selskapene.I tillegg til detgenerelleansvaret
rektorhar somstyreleder,vil rektorherhaet særligansvarfor forholdettil Unifob som
universitetetsstrategiskesamarbeidspartnerpå forskningssiden.

Alt i alt erdetstyretsomhardetoverordnedeansvarfor universitetetseierinteresseri
universitetetsrandsone,ogdeter rektorsomivaretardetteansvaretpå styretsvegne.I praksis
kanrektorselv møtesomrepresentantpågeneralforsamlingereller gi fullmakt til densom
møtersomeierrepresentantpåuniversitetetsvegne.

Universitetetsrepresentanteri randsoneseiskapenesstyrendeorganer(styre,
bedriftsforsamlingetc.)skal oppnevnesavUiBs styre ellerav rektorpåvegneav UiB-styret.
Ved slik representasjonogvedoppnevningerskal detvisessærligaktsomhetfor åunngåtvil
om habilitet.

Rektorkonsulteresom sentraleproblemstillingeri deenkelterandsoneselskapeneog holdes
jevnlig orientertom styrearbeideti disseselskapene.

Universitetsdirektørenleggerforholdenetil rettefor at rektorskal kunneutøvedisse
funksjonenepåvegneav styretog for atstyretholdesorientertomstyrevalgog andresentrale
forhold i randsonen.

Rektorog universitetsdirektørbørjevnlig hamøtermedstyrelederog administrativledelsei
selskapenei dennærerandsonen.
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Utkast til instruks for universitetsdirektoren

Fastsattav universitetsstyret(dato) medhjemmeli uhl § 9-2 (3),jfuhl § 10-3.

Rektorerstyretslederog skalhasitt fulle dagligevirke somdettemedtillegg av de oppgaver
universitetslovenog styret for øvrigpåleggerham/henne.

Universitetsadministrasjonenskal pågrunnlagavuniversitetsiov,forvaltningslovog annet
relevantregelverkbidratil et godt samspillmeddenfagligevirksomhetenom universitetets
primæroppgaver:forskning,utdanningog formidling. Etiskeretningslinjerfor statstjenesten
og institusjonensegnereglerfor etiskatferdskal alltid ligge til grunnfor virksomheten.

Universitetsdirektørenlederdensamledeadministrativevirksomheten,og skal sørgefor
håndteringav løpendesaker,saksbehandling,drift og utvikling av administrasjonen.

Universitetsdirektørenskal forberedeog leggetil rettefor styretsarbeid.Han/hunskal sørge
for at detforeliggeret godtopplystsaksforeleggsomgrunnlagfor beslutningerogvurderinger
i styretog andrestyringsorganer,herundersakerderrektor fatterbeslutningeretterfullmakt
fra styret(beslutningsnotat).

Universitetsdirektørenssaksforeleggtil styretskal utarbeidesettersamrådmedrektor.

Det skal normalt fremgåav saksforeleggetdersomdeter klartat rektorssynspunkteravviker
fra universitetsdirektørenstilrådingtil styret.

Universitetsdirektørenhar ansvarfor å iverksettestyretsbeslutninger.Detteskal skjei samråd
medrektor..

Universitetsdirektørenskal bistå,forberedeog leggetil rettefor rektorsarbeidog oppgaver.

Universitetsdirektørenskal sørgefor godesamarbeidsrelasjonermed
tjenestemannsorganisasjoneneog ivaretaetgodt samarbeidmedStudentsamskipnadeni
Bergen.Universitetsdirektørenhar, i tillegg til rektor,et selvstendigansvarfor åbidratil god,
løpendedialogmedstudentene,åutvikle samarbeidetmedaktørerutenforuniversitetetog for
å ivaretauniversitetetsinteresser.

Universitetsdirektørenskal holderektorløpendeinformertom sakerog aktivitet i
administrasjonen,og skalrådføresegmedrektor i alle sakeravbetydning.

Universitetsdirektørenskal ivaretaregelmessigkontaktog dialog medfakulteteneog
grunnenhetenesomleddi denløpendedrift av universitetet,og for åforberedeog
gjennomførebeslutninger.

Universitetsdirektørener denøverstelederfor denadministrativevirksomhetenved
institusjonenog hardetoperativeansvaretfor dearbeidsområdenesomomfattesav
Hovedreglerfor økonomiforvaltningenved UiB, fastsattav styret.
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Universitetsdirektørenharet selvstendigansvarfor at densamledeøkonomi-og
formuesforvaitningskjer i samsvarmeddepartementetsgenerellebestemmelserom
økonomiforvaltningenog forutsetningerfor tildeling avbevilgninger.Han/hunutarbeider
budsjettforslagog årsregnskapog holderrektor løpendeorientertom regnskapetsstilling i
forhold til budsjettetog om andreforhold av betydningfor institusjonensvirksomhet.

Universitetsdirektørenleggertil rettefor at rektorskal kunneutøvesinefunksjoneri forhold
til randsonenog ivaretastyretsansvarfor forvaltningenavuniversitetetseierinteresseri
randsonen.Universitetsdirektørensørgerfor atrektorog styretholdesorientertom
styrearbeidetog andresentraleforhold i randsonen.

Sammenmedrektorholderuniversitetsdirektørenjevnlig møtermellomstyrelederog
administrativledelsei selskapenei dennærerandsonen.

20.03.07
HJB-SG
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