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Protokoll fra ekstraordinært møte i universitetsstyret 18.12.2020. Møtet ble gjennomført 
digitalt og varte fra 16.00 –19:00 
 
Til stede fra universitetsstyret: 
Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, 
Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, 
Jørgen Melve, Marianne Møgster og Bjørn Østbø 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra rektoratet: 
Ingen 
 
Fra administrasjonen:  
Kjell Bernstrøm 
 
 
 
  



 

2 
 

 
S 140/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkallingen ble godkjent 
 
Styret vedtok at behandlingen av sak 141/20 «Orientering og drøftingssak - rektorvervet 
våren 2021» skulle gå for lukket møte. Dag Rune Olsen og Kjell Bernstrøm var ikke til stede 
under styrets drøftelser av saken. 
 
 
S 141/20 Orientering og drøftingssak - rektorvervet våren 2021 
 
Styrets diskusjon av saken ble gjort uten skriftlig saksunderlag 
 
Uttalelse fra Universitetsstyret:  
 
Styret ved Universitetet i Bergen var samlet til ekstraordinært møte den 18/12-2020. 
Bakgrunnen for møtet var nyheten om at rektor Dag Rune Olsen har søkt, blitt tilbudt og 
akseptert stillingen som rektor ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Tiltredelse er 1/8 
2021. Rektor ønsket et råd fra styret i lys av denne situasjonen med hensyn til sin rolle som 
rektor ved Universitetet fram til 1/8 -2021. Styret hadde en inngående diskusjon der to 
alternativ ble vurdert. 1) Rektor fratrer sin stilling ved UiB den 1/1-21 og stilles til disposisjon 
for Universitetsdirektøren fram til 1/8-21. 2) Rektor fortsetter sitt arbeide som rektor ved UiB, 
der det blir tatt særlig hensyn til mulige habilitets og interessekonflikter, fram til 1/8-21. 
Styrets eneste hensyn og oppgave var å komme fram til det rådet som ville tjene 
Universitetet i Bergen på best mulig måte for perioden fram til 1/8-21. Styrets diskusjon 
avdekket at det ikke var mulig å komme fram til en klar preferanse mellom alternativ 1) og 2). 
Det ble framført gode argumenter i begge retninger og styret endte derfor delt. 


