
NY SAK: Høyring om styrings- og leiingsformer ved Universitetet i Bergen 

Instituttrådsmøte 8. oktober 2008 

Institutt for framandspråk 

 

 

 

 

 

STYRINGS- OG LEIINGSFORMER VED UIB SENTRALT 

 

 

Instituttet fekk torsdag 2. oktober sendt over saka ”Styrings- og ledelsesformer – nye høringsfrister” 

frå Det humanistiske fakultet. Fristen for høyringsfråsegner er forlenga for å sikra ei grundigare 

handsaming av saka. I denne omgangen handlar det om styrings- og leiingsformer på institusjonsnivå, 

seinare vil ein òg sjå på fakultets- og instituttnivå. Fakultetet rår til at ”saken tas opp til drøfting i 

instituttrådene og at det vektlegges at studentenes stemme blir hørt i saken”. 

 

Saka blir derfor sendt ut som ny sak til instituttrådsmøtet 8. oktober. Kommentarar og synspunkt frå 

rådet vert sendt vidare til instituttleiar, som uttalar seg på vegner av Institutt for framandspråk. 

 

Desse dokumenta følgjer saka: 

 

(1) E-post frå fakultetsdirektør Audun Rivedal 2. oktober 2008 om ”Styrings- og ledelsesformer – 

nye høringsfrister”.  VEDLAGT. 

(2) Brev frå universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 24. september 2008 om ”Styrings- og 

ledelsesformer ved UiB – opplegg for drøftinger”. VEDLAGT. 

(3) Brev frå rektor Sigmund Grønmo og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 17. september 

2008 om ”Arbeidsgruppe for drøfting av styring og ledelse ved UiB”. VEDLAGT. 

(4) Fakultetsstyresak 73/08 om ”Styrings- og ledelsesformer ved UiB – foreløpige synspunkter”. 

SJÅ http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2008/Innkalling/2008-09-09.htm.  

 

 

 

Bergen, 6. oktober 2008 

 

Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 



 
 
-----Original Message----- 
From: Audun Rivedal  
Sent: Thursday, October 02, 2008 5:00 PM 
To: Christhard Hoffmann; Vigdis Songe-Møller; 'Leiv Egil Breivik'; Stein 
Haugom Olsen; Frode Thorsen; Sverre Håkon Bagge; Roger Strand; Ellen 
Mortensen; Britt Kristin Holsen; Steinar Thunestvedt; Arve Kjell Uthaug; 
Solveig Steinnes; Kathryn Bousman; Kirsten Moen; Signe Solberg 
Cc: 'Gunnstein Akselberg'; Siri Skjold Lexau; Hans Knut Sveen; Trine Moe; 
'post@hf.uib.no' 
Subject: Styrings- og ledelsesformer - nye høringsfrister 
 
Til instituttledere og senterledere 
 
Viser til fakultetsstyresak 073/08, angående Styrings- og ledelsesformer 
ved UiB, framlagt til behandling i møte av 9. september i år. Saken ble 
ikke realitetsbehandlet på bakgrunn av for knapp tid til en 
tilfredstillende drøfting i institutt/senter- og fakultetsorganer. 
 
Universitetsdirektøren har nå gitt utvidet frist for å sikre en grundigere 
behandling i saken, jf. Vedlegg. 
 
Fakultetet har fått frist til 1. november for å komme med innspill til 
styrings- og ledelsesformer på institusjonsnivå, mens en har noe lenger tid 
til å komme med innspill til styrings- og ledelsesformer på fakultets- og 
instituttnivå. Her settes internfristen for HF fakultetet til 7. januar 
2009. 
 
Universitetsdirektøren har også satt ned en gruppe som skal komme med 
innspill til høringsuttalelse som gjelder institusjonsnivå, som et ledd i 
saksforberedelsen til behandling i universitetsstyret jf. Vedlegg. 
 
På bakgrunn av foreløpige drøftinger i fakultetsstyret anbefales at saken 
tas opp til drøfting i instituttrådene og at det vektlegges at studentenes 
stemme blir hørt i saken. 
 
Frist for tilbakemelding til fakultetet angående styrings- og 
ledelsesformer på institusjonsnivå settes til 29. oktober. Det vises for 
øvrig til vedlagte dokumenter 
 
Vennlig hilsen 
Audun Rivedal   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fakultetene 

Bergen Museum 
Universitetsbiblioteket 
 

Referanse Dato  

2008/9438 - HIB 24.09.08 
 
Styrings- og ledelsesformer ved UiB – opplegg for drøftinger 
Vi viser til vårt brev av 30.07.08 og takker for mottatte innspill. Vi tar til etterretning at fire av fakultetene 
trenger mer tid til å drøfte ledelsesform på institusjonsnivå for kommende valgperiode. Det vises også til 
drøftinger med fakultetene om videre opplegg for drøftinger og beslutninger. Med dette gis det forlenget 
frist til uttalelser om ledelsesform på institusjonsnivå til 1. november, for behandling i universitetsstyret 20. 
november. Ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå, behandles i styremøtet 19. februar 2009.   
 
Det er nå oppnevnt en bredt sammensatt arbeidsgruppe, med representasjon fra alle fakulteter og studentene, 
som har fått i oppdrag å utarbeide et drøftingsnotat om ledelses- og styringsformer. Vedlegg 1 er 
oppnevningsbrev med mandat for gruppen. Drøftingsnotatet vil bli sendt ut i begynnelsen av november, og 
det vil bli bedt om høringer til tema som skal frem for styret i februar. Fakultetene vil få frist til 30. januar 
2009 til å komme med innspill. 
 
Rokkansenteret er bedt om å gjennomføre en spørreundersøkelse blant universitetets ansatte. Det vil også 
bli gjennomført gruppeintervju med et utvalg ansatte fra ulike nivå i organisasjonen. Resultatene av disse 
undersøkelsene vil inngå i grunnlagsmaterialet for i drøftingsnotatet. I spørreundersøkelsen vil det være 
spørsmål om syn på ledelsesmodeller på ulike nivåer, inkludert institusjonsnivået.  
 
Universitetsstyret kan selv bestemme ledelsesmodell på institutt- og fakultetsnivå. Universitetsloven tillater 
to modeller for ledelse på institusjonsnivå, enten valg av rektor eller ansettelse av rektor på åremål. En 
valgt rektor skal være styrets leder, mens en ansatt rektor blir styrets sekretær og styret får da en ekstern 
styreleder. Vedtak om ansettelse av rektor må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets 
medlemmer. 

 
 
 
 
 
Kari Tove Elvbakken 

                                                universitetsdirektør                     Hilde Hvidsten Bretvin 
                                                                                                                 kontorsjef 
Kopi: 
Akademikerne 
Forskerforbundet 
NTL 
Parat 
Studentrådet 
 
Vedlegg: 
Oppnevningsbrev for arbeidsgruppe 
 

 

 

 

 

 



Stipendiat Inger Lise Teig, Institutt for sosialantroplogi 
Førsteamanuensis Lise Øvreås, Institutt for biologi 
Professor Nils Gilje, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
Leder Ben Holan, NSU 
Seniorkonsulent Johanne Spjelkavik, Det juridiske fakultet 
Ass. fakultetsdirektør Ove Borge, Det psykologiske fakultet 
Professor Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Referanse Dato  

2008/9438  17.09.08 
 
 

Arbeidsgruppe for drøfting av styring og ledelse ved UiB  
 
Det vises til telefonsamtaler. Vi vil med dette takke for at dere har sagt dere villige til å være 
med i ovennevnte arbeidsgruppe.  
 
Dere bes om å utarbeide et drøftingsnotat som vil være grunnlag for beslutning om 
ledelsesformer på institutt og fakultetsnivå ved UiB for årene framover. 
 
Resultater fra Rokkansenterets undersøkelser om dette blant ansatte og ledere ved UiB vil 
være en del av grunnlagsmateriale for gruppens arbeid. 
 
Notatet bør legge vekt på følgende tema for hvert av de to nivåene (institutt og fakultet): 

• Rekrutteringsmåte for lederen – valgt eller ansatt 
• Mandat for lederen – delt eller enhetlig ledelse 
• Mandat for kollegiale organer – besluttende myndighet (eventuelt i bestemte sakstyper) 

eller rådgivende funksjon 
 
Notatet bør også drøfte hvorvidt alle institutter og fakulteter bør ha samme ledelsesmodell, 
eller om hvert institutt eller hvert fakultet skal stå fritt til selv å velge ledelsesmodell. 
 
Professor Nils Gilje vil lede gruppens arbeid. Seniorrådgiver Ingar Myking vil være gruppens 
sekretær. Gruppen bes om å levere drøftingsnotatet innen 5. november.  
 
Vi ønsker dere lykke til!  
 
 
 
 
   Sigmund Grønmo 
           rektor Kari Tove Elvbakken 
   universitetsdirektør 
 
 
  
 

 


