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Saken gjelder:
Universitetsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra Uni Research som skal
utrede to alternative modeller for samhandling med Uni Research:
-

Flere virkemidler for samarbeid
full fusjon

I utgangspunktet var det lagt opp til at arbeidsgruppens anbefaling skulle forelegges
universitetsstyret i møte 2. juni 2016. Etter første møte i arbeidsgruppen 22. januar anbefales
det imidlertid å utsette behandlingen av saken til 25.august for å sikre en tilfredsstillende
prosess som ivaretar både behovet for grundig utredning og nødvendig tid til høringsinnspill.
Arbeidsgruppen legger opp til å avslutte sitt arbeid 1. juni 2016.
I utarbeidelsen av faktagrunnlag er arbeidsgruppen enig om at NIFU i størst mulig grad skal
gjennomføre analyse av data, også på institusjonsnivå. I tillegg vil NTNU/SINTEF og HiOA
inviteres til å presentere sine prosesser i forhold til instituttsektoren overfor arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen er enig om at alle referater fra gruppen er åpne og kan gjøres offentlig
tilgjengelig.
Vedlagt følger plan for gruppens arbeid.
vedtak:
Styret tar saken til orientering

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
28.01.2016/Tore Tungodden
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Saksframstilling
Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
17/16

Møtedato:
11.02.2016

Arkivsaksnr:
2015/4284

Orientering om plan for oppfølging av arbeidet med eierstyring
Plan for arbeidsgruppe – UiB/Uni Research
22. januar

Gjennomgang av mandat og plan for gruppens arbeid

15. februar

Orientering fra Uni Research
Gjennomgang av aktuelle case

3. mars

Presentasjon av faktagrunnlag fra NIFU

8. april

Gjennomgå modell 4 (full fusjon)

12. april

Gjennomgå modell 3 (flere virkemidler for samarbeid)

2. mai

Vurdere de alternative modellene

19. mai

Konkludere i forhold til anbefaling av modell

Arbeidsgruppen sluttfører sitt arbeid innen 1. juni med sikte på behandling i universitetsstyret
25. august 2016.

28.01.2016/Tore Tungodden
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