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Henvisning til bakgrunnsdokumenter
•

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Regler-forstyringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene

•

Valgreglement for universitetet i Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen

Saken gjelder:
Universitetsstyret bes i denne saken om å ta stilling til om gruppen ansatte i
teknisk/administrative stilling skal kunne velges som medlemmer av instituttrådene ved
fakultetet til tross for at denne gruppen er ansatt ved fakultet og ikke ved instituttene.
Bakgrunn
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) har valgt en sentralisert administrasjonsmodell
der alle ansatte i teknisk og administrative stillinger (gruppe C) er ansatte på fakultetsnivå.
Dette har ført til at gruppe C ikke er representert i instituttrådene. Fakultetet mener selv at
modellen med sentralisert administrasjon og tekniske tjenester har skapt utilsiktede
begrensninger for å ivareta mangfoldet i instituttrådene. Fakultet mener at denne
ansattgruppen vil kunne bidra med viktig kompetanse og dermed gi et bedre
beslutningsgrunnlag. Fakultetet ønsker nå å endre denne praksisen og vil gjenre at gruppe C
skal være representert i instituttrådet.

I henhold til Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 13, fastsetter
fakultetsstyret, instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er
angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:
a) Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
b) Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
c) Teknisk og administrativt ansatte
d) Studenter, med minst 20 %.
e) I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer.
Dersom et ikke er ansatte i alle gruppene kan det gjøres unntak fra reglene.
I regler for styringsorganene ved UiB er det hjemmel i § 22 for at universitetsstyret, dersom
særlige grunner tilsier det, kan å dispensere fra bestemmelsene i reglementet. Dette gjelder
også reglene for sammensetningen av instituttrådene.
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Universitetsdirektørens kommentarer
Universitetsdirektøren mener det foreligger særlige grunner for å dispensere fra
bestemmelsene om sammensetning av instituttrådene ved KMD. Forslaget baserer seg på
fakultetets eget innspill. De teknisk/administrativt ansatte ved fakultetene har en viktig rolle i
ved instituttene og kan bidra med viktig kompetanse og perspektiver. Ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet er de administrativt ansatte formelt ansatt ved fakultet, men
der foreligger det en ordning hvor denne gruppen er representert i instituttrådene.
Universitetsdirektøren legger til grunn at valgene av teknisk/administrativt ansatte til
instituttrådene ved Fakultet for kunst, musikk og design må skje i tråd med prinsippene i
valgreglementet.
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 22 i Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene gjør
universitetsstyret følende vedtak.
1. Universitetsstyret godkjenner en ordning der gruppen teknisk og administrativt
ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design kan velges som medlemmer
instituttrådene ved fakultetet.
2. Fakultetsstyret selv fastsetter nærmere bestemmelser om instituttrådenes
sammensetning.
3. Valg til instituttrådene må skje i tråd med prinsippene i valgreglementet for
Universitetet i Bergen.
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