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SCENARIO 2030 – TRE HOVEDFASER I ARBEIDET

Fase 1 (utredning)

Fase 2 (mellomfase)

april-desember 2016

januar-mars 2017

Arbeidsgruppen
utreder og gir
anbefalinger til
fakultetsstyret

Fakultetsstyret tar
stilling til
anbefalingene

Fakultetsstyret
vedtar
prosjektorganisering
for videre prosess

Fase 3 (implementering)
mars-desember 2017

Fakultetsledelsen
implementerer
endringer

SCENARIO 2030 – FASE 1 - UTREDNING

• Mandat vedtatt og arbeidsgruppe oppnevnt i
fakultetsstyremøte 14. mars 2016 (sak 12/2016)
• Justering av sammensetning av arbeidsgruppen i
fakultetsstyremøte 28. april 2016 (sak 25/2016)*
• Arbeidsgruppen har frist til 1. desember med å
levere sine anbefalinger
*) Gruppen ble utvidet med to organisasjonsrepresentanter, adm.dir Aina
Berg fra Uni Research og med fakultetets hovedverneombud som observatør

SCENARIO 2030 – FASE 1 - ARBEIDSGRUPPEN
• Dekan Helge K. Dahle (leder)
• Prodekan Anne Marit Blokhus (nestleder)
• Professor Jan Petter Hansen (prosjektleder mot energi og
teknologiklyngen)
• Professor Dag L. Aksnes
• Professor Inga Berre
• Administrasjonssjef Synnøve Myhre
• Instituttleder Gunn Mangerud
• Instituttleder Nils Gunnar Kvamstø
• Instituttleder Petter Bjørstad
• Instituttleder Rein Aasland
• Administrerende direktør Aina M. Berg, Uni Research AS
• Steinar Vagstad, Forskerforbundet
• Randi Heimvik, Parat
• Hovedverneombud Lill Kristin Knudsen (observatør)
Sekretariat: Kristin Bakken, Jan Petter Hansen, Kristine Breivik

SCENARIO 2030 – FASE 1 - HOVEDOPPDRAGET

«Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger for
hvordan vi bør organisere fakultetet fram
mot 2030 for å lykkes med å sikre gode
vilkår for våre fagområder»

SCENARIO 2030 – FASE 1 – SÅ LANGT

• Arbeidsgruppen har hatt tre møter (4. mai, 13.
mai og 8. juni)
• Det er utarbeidet en milepælsplan
• Det er opprettet en webside for prosjektet
• Det vil bli sendt ut en epost til alle ansatte om
prosjektet før sommerferien

SCENARIO 2030 – FASE 1 – MØTET 4. MAI

• Presentasjon av tre mulige alternative måter å
organisere fakultetet på:
– Klyngemodellen
– Dagens institutter minus x
– Det instituttløse fakultet

SCENARIO 2030 – FASE 1 – MØTET 13. MAI

• Presentasjon av ytterligere tre mulige måter å
organisere fakultetet på:
– Hybridmodellen (Dag)
– Matrisemodellen (Gunn)
– Undervisningsklyngemodellen (Synnøve)

• Innspill til hvilke kriterier/parametere som bør
legges til grunn for å vurdere hvordan vi bør
organisere fakultetet fram mot 2030 (Rein)

SCENARIO 2030 – FASE 1 – MØTET 8. JUNI
Det er oppnevnt tre undergrupper som skal arbeide fram til 10. september
Undergruppe

Sammensetning

UG1

Helge K. Dahle, Synnøve Myhre,
Gunn Mangerud, Rein Aasland

UG2

Anne Marit Blokhus, Jan Petter
Hansen, Inga Berre

UG3

Dag Aksnes, Petter Bjørstad, Nils
Gunnar Kvamstø

Fakultetsadministrasjonen skal framskaffe relevante oversikter,
utviklingstrekk og nøkkeltall.
Fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse skal vurdere muligheten for å
trekke inn ekstern kompetanse høsten 2016 for å fasilitere deler av
Scenario-prosessen.

SCENARIO 2030 – FASE 1 – UNDERGRUPPER
Gruppene skal, med bakgrunn i føringer gitt i mandatet og bakgrunnen for opprettelse av
Scenario 2030, drøfte styrker, svakheter, muligheter og trusler gitt for hhv 1) forenklet
instituttstruktur (færre institutter) og 2) intern klyngeorganisering, sammenliknet med
dagens organisering.
Gruppene skal også vurdere tiltak som bør iverksettes uavhengig av dagens eller fremtidens
organisering for å innfri mandatets målsettinger. Momenter som ønskes belyst er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sterkere strategisk ledelse og omstillingskapasitet
Økt synergi og samarbeid - forskning og utdanning
Økt evne til innovasjon og samhandling med eksterne partnere
BOA-vekst (med vekt på senteretableringer og EU-prosjekter)
Styrking av profilområder og strategiske utviklingsområder
Mer grensesprengende forskning
Sterkere teknologiprofil for fakultetet
Rekruttering/attraktiv arbeidsplass
Synergiskapende og kostnadseffektiv arealbruk
Optimalisert og fleksibel administrativ ressursbruk (drift og beslutningsstøtte)

Gruppene skal legge fram status og foreløpige resultater for diskusjon i arbeidsgruppens
møte 18. august, levere en skriftlig innstilling innen 10. september, og presenterer sine
resultater/anbefalinger i arbeidsgruppens møte 13. september.

SCENARIO 2030 – FASE 1 – WEBSIDEN
http://www.uib.no/matnat/98273/scenario-2030-et-styrket-fakultet

