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Dispensasjon fra valg ved Universitetsmuseet.

Bakgrunn
Universitetsmuseet har søkt om forlengelse av dispensasjon fra valgreglementet for valg av
nye styrer og styrere ved de to enhetene: de kulturhistoriske samlinger (DKS) og de
naturhistoriske samlinger (DNS), jf. brev datert 13.5.2014 (vedlegg). Dispensasjon til
30.6.2014 ble gitt av universitetsstyret i sak 31/13. Begrunnelsen for dispensasjonen er
omstillingsprosessen museet er inne i. Prosessen krever kontinuitet i arbeidet, ikke minst nå i
avslutningsfasen. Ny organisering av Universitetsmuseet skal behandles av universitetsstyret
25.9.2014 og implementeringen av denne vil først skje fra og med 1.1.2015. Det er søkt om
forlengelse med 6 måneder for DKS, til 31.12.14 og 12 måneder for DNS, til 30.6.15.
Universitetsdirektørens kommentarer
Universitetsstyret har tidligere akseptert justeringer i valgperiodene i forbindelse med
omorganisering. Det anbefales å gi museet forlenget dispensasjon.
Med dette fremmes følgende forslag til
Vedtak:
Funksjonstiden for styrer og styre ved De kulturhistoriske samlinger forlenges til
31.12. 2014 og for De naturhistoriske samlinger til 30.6.2015.

15.05.2014/Silje

Nerheim

Vedlegg:
Brev fra Universitetsmuseet

datert 13. 05. 2014
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Dato

2013/3541-KRN

13.05.2014

Søknad om forlengelse av dispensasjon fra valgreglement
2013 - Universitetsmuseet i Bergen

ved valg

Universitetsmuseet vil med bakgrunn i utsettelse av styrebehandlingen av saken: «Ny
organisering av Universitetsmuseet» søke om forlengelse av dispensasjonen fra reglement
om valg av nytt styre og styrere ved de to enhetene; de kulturhistoriske samlinger (DKS) og
de naturhistoriske samlinger (DNS).
Bakgrunn:
Viser til tidligere søknad om dispensasjon fra valgreglement (d.25.3.13) og behandling av
saken i UiB styre sak 31-13. Behandling av omstillingsprosessen ved museet i UiB styret er
utsatt fra våren 2014 til styremøte 25.september 2014 og implementering av denne vil først
skje fra og med 1.1.2015.
Omstillingsprosessen krever kontinuitet i arbeidet, ikke minst nå i avslutningsfasen, og
Universitetsmuseet mener de ulike styrene, styrerne og ledergruppen representerer dette
inntil vedtak er gjort og den skal implementeres. Universitetsmuseet vil på bakgrunn av det
vedtak som fattes i Universitetsstyret 25. september ta de nødvendige grep i løpet av
høst/vinter 2014-15.
Universitetsmuseet søker herved om forlengelse av dispensasjon fra reglement om valg av
nytt styre og styrer når nå åremålsperiodens forlengelse går ut 30.6.14 ved de to enhetene;
DKS og DNS, og ønsker å forlenge perioden med hhv 6 mnd for DKS —ut 31.12.14 og 12
mnd for DNS —ut 30.6.15.
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