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FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET – 
VIDERE PROSESS 

 
Som det ble orientert om i konstituerende styremøte 21. august 2013 går dekanen inn for å få 
inn en ekstern representant i fakultetsstyret.  
 
Dekanen begrunner dette med at en ekstern representant vil bidra med andre typer erfaringer 
og dermed øke styrets samlede bredde og kompetanse. Det er også slik at personer utenfra 
lettere vil kunne stille spørsmål ved vår måte å innrette oss på. Med ekstern representant i 
styret, vil dette få en sterkere strategisk rolle, da saker som behandles i overveiende grad må 
dreie seg om overordnede føringer og strategi. Universitetene forventes også å være viktige 
samfunnsaktører, og en ekstern representant kan, avhengig av hvem man oppnevner, 
representere et bindepunkt mellom akademia og samfunnet. 
 
Fakultetene ved NTNU og ved UiO har eksterne representanter i sine fakultetsstyrer, 
henholdsvis fire av elleve (der en er styreleder) og to av ni. Universitetsstyret ved UiB har fire 
eksterne representanter oppnevnt av departementet, av ni medlemmer totalt. Blant fakultetene 
ved UiB har Det medisinsk-odontologiske fakultetsstyret en ekstern representant, av totalt ni 
medlemmer i styret. 
 
Konsekvenser for fakultetsstyrets størrelse og sammensetning 
I regler for fakultetsorganene1 ved UiB heter det i § 2B. Fakultetsstyrets størrelse og 
sammensetning - prøveordning, der ansatt dekan er styreleder, at 

 
«Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 
sammensetning, innenfor disse rammene:  
 
a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  

• Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)  
• Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)  
• Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)  
• Studenter (gruppe D).  

 
Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret 
har 11 medlemmer.  
 

1 http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-
Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene  

                                                 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
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b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.  
 
c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse 
oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.  
 
Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges 
medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.  
 
For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  
 
Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og 
sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha 
et arbeidsutvalg eller lignende.»  

 
Per i dag har fakultetsstyret følgende sammensetning: 
 

Valgkrets Tilknytning antall 
Tilsettes Dekan (styrets leder) 1 
Gr. A - velges Fast vitenskapelige 3 
Gr. B - velges Midl. vitenskapelige 1 
Gr. C - velges Teknisk/administrative 2 
Gr. D - velges Studenter 2 
SUM  9 

 
Det foreslås å øke fakultetsstyrets størrelse, med følgende ny sammensetning: 
 

Valgkrets Tilknytning antall 
Tilsettes Dekan (styrets leder) 1 
Gr. A - velges Fast vitenskapelige 3 
Gr. B - velges Midl. vitenskapelige 1 
Gr. C - velges Teknisk/administrative 2 
Gr. D - velges Studenter 3 
Oppnevnes Ekstern 1 
SUM  11 

 
I dette forslaget ligger det at ingen grupper vil miste representanter, men at styret utvides fra 9 
til 11 representanter, der de to nye medlemmene blir henholdsvis en ekstern representant og 
en studentrepresentant. Den eksterne representanten skal i henhold til ovennevnte regler 
oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv, mens det vil være naturlig 
at første vara for studentene rykker opp og får fast plass i styret.  
 
Konsekvenser for møtehyppighet og innretningen på styresakene 
I henhold til UIBs regler for fakultetsorganene heter det i § 1. Fakultetets organer, at: 
 

«Fakultetet skal ha: 
- fakultetsstyre  
- dekan  
- prodekan  
- fakultetsdirektør  
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Dessuten kan fakultet ha:  
- tilsettingsutvalg  
- andre faste utvalg  
- inntil to visedekaner, utpekt av dekanen»  

 
Normalt har fakultetsstyret 8-9 møter i året. En av grunnene til at det er behov for så hyppige 
møter er at fakultetsstyret vedtar tilsetting i alle faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger. 
Med tanke på disse tilsettingssakene kunne det vært en fordel med enda hyppigere 
møtefrekvens, for raskere tilsettingsvedtak. Tilsetting i øvrige vitenskapelige stillinger, hhv. 
stipendiat-, postdoktor og forskerstillinger, skjer i et eget tilsettingsutvalg.  
 
I henhold til UIBs regler for fakultetsorganene heter det i § 3. Fakultetsstyrets kompetanse, at: 
 

«Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike 
saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt 
enhver sak. Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til 
andre organer ved fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak 
fra Universitetsstyret.  
 
Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, 
forskerutdanning og formidling og legge planer for fakultetets utvikling i samsvar med 
de målene som er gitt av Universitetsstyret.  
 
Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets 
økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av 
Universitetsstyret.  
 
Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den 
måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets 
økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem 
forslag til budsjett for kommende år.  
 
Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig 
betydning.  
 
Ved institutt med ansatte instituttledere, ansettes disse av fakultetsstyret.»  

 
Som det framkommer av § 1 og § 3 stilles fakultetene fritt til selv å avgjøre om tilsetting i 
vitenskapelige stillinger skal skje i fakultetsstyret eller i et tilsettingsutvalg. 
 
Dekanen tror det vil være hensiktsmessig at alle tilsettinger i vitenskapelige stillinger 
delegeres fra fakultetsstyret til ett eller flere tilsettingsutvalg, og vil komme tilbake til dette i 
et senere fakultetsstyremøte.  
 
Dersom tilsettingssaker ikke lenger behandles i fakultetsstyret, vil alle tilsettinger i 
vitenskapelige stillinger ved fakultetet kunne behandles mer fortløpende, i tillegg til at 
fakultetsstyret vil få mer tid til overordnet policy og strategi. Antall møter vi da også kunne 
reduseres til ca 5-6 møter i året. Dette vil være i tråd med en enstemmig anbefaling gitt av et 
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utvalg2 som vurderte forenklinger knyttet til administrasjon av vitenskapelige stillinger i 
2012.  
 
Forslag til videre prosess 
Det er vesentlig å få avklart hva slags type ekstern kompetanse det er ønskelig med i 
fakultetsstyret.  
 
For å gjennomføre en prosess med å vurdere ulike typer kompetanse og komme med forslag 
på aktuelle kandidater, foreslås det at det oppnevnes en letekomite. Følgende personer 
foreslås til en slik komite: 
 

• Helge K. Dahle (leder), dekan og leder av fakultetsstyret 
• Anne Marit Blokhus, instituttleder 
• Tore Furevik, senterleder 
• Terje Restad, administrasjonssjef og medlem av fakultetsstyret 
• Vigdis Vandvik, professor og medlem av fakultetsstyret 

 
 
Det foreslås at komiteen gis følgende oppdrag: 
 

• Komiteen bes om å foreslå minst fire personer i prioritert rekkefølge, der begge kjønn 
skal være representert.  

 
• Komiteen bør tilstrebe en prosess der det er mulig for ansatte ved fakultetet å komme 

med forslag. 
 

• Komiteens forslag på eksterne styrerepresentanter skal ivareta målet om at disse skal 
kunne representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom 
fakultetet og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere 
spekter av kunnskap og erfaring, med impulser fra enten næringsliv, kultur- og 
samfunnsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Fakultetsstyret slutter seg til prinsippet om en endring i styrets sammensetning fra 9 til 11 
medlemmer, der de to nye medlemmene blir henholdsvis en ekstern representant og en 
studentrepresentant. 
 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om en letekomite som gis i oppdrag å foreslå minst fire 
aktuelle eksterne styrekandidater i tråd med de føringene som er gitt i saksforelegget. 
 
 
 
 
3. september 2013  
 
 
 

2 https://www.uib.no/filearchive/filetopic_idu-anbefaling.pdf  
                                                 

https://www.uib.no/filearchive/filetopic_idu-anbefaling.pdf


 5 

Bjørn Åge Tømmerås 
fakultetsdirektør 
 


