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Endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet -
dispensasjon

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet (sak 51/12), med følgende vedtak:

Universitetsstyret fastsetter organisering til fem institutter ved Det medisinsk-odontologiske
fakultet, jf. uhl. § 9-2 (4) fra 1.1.2013: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for klinisk
odontologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin.
Det forutsettes at de nødvendige prosessene som kreves for omorganiseringen, er gjennomført
innen dette tidspunktet, samt at studenter og ansatte høres i alle relevante spørsmål underveis.
Eventuelle ytterligere forslag om andre omorganiseringer fremmes som egne saker.
En evaluering av sammenslåing av medisin og odontologi bes foretatt før Det medisinsk-
odontologiske fakultet foretar ytterligere organisasjonsendringer.
Universitetsstyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om saken.

I brev datert 9.11.2012 søkte fakultetet om dispensasjon fra Regler om instituttorganene,
hvor det i § 3, annet ledd heter at funksjonstiden for instituttrådet er 4 år. Fakultetet ønsker å
gjennomføre valg i januar 2013, når de nye instituttene er etablert og ønsker at valgperioden
kan være et halvt år lenger enn det reglene tilsier, frem til 31.7.2017. Slik vil valgperiodene
komme i takt med de øvrige valgperiodene.

Universitetsdirektørens kommentar
Etter § 10 i Regler for instituttorganene kan universitetsstyret gi dispensasjon fra reglene når
det er særlig grunn til det. Bakgrunnen for ønsket fra fakultetet er å få en smidig overgang til
den nye instituttstrukturen så raskt som mulig. Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets
størrelse og sammensetning innenfor den rammen som er gitt i § 3. Dispensasjonssøknaden
gjelder en forlengelse av funksjonstiden for de nye instituttrådene som velges i januar.

Prosessen med endring av instituttstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet pågår
som planlagt. Det er tett oppfølging i de ordinære drøftingsorganene mellom arbeidsgiver og
arbeidstakere, i tråd med universitetets omstillingsavtale.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Med hjemmel i Regler for instituttorganene § 10 godkjenner universitetsstyret at
funksjonstiden for instituttrådene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i
kommende valgperiode utvides til å gjelde fra 1.1.2012 til 31.7.2017.

12.11.2012 / Hilde Hvidsten Bretvin

Vedlegg:
Brev datert 9.11.2012 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet
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Søknad om dispensasjon fra valgreglementet - Valg til instituttråd
Vi viser til Universitetsstyrets behandling av saken i møte 27. september. Universitetsstyret
vedtok at organiseringen skal være fem institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet,
jf. uhl. § 9-2 (4) med virkning fra 1.1.2013: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for
klinisk odontologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin.

Fakultetsledelsen har vært i dialog med Kollegiesekretariatet mht. valg for de instituttene
som er endret og som har behov for nye instituttråd. Dette vil gjelde Klinisk institutt 1, Klinisk
institutt 2 Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Rådet er at det legges det opp til
nyvalg i januar 2013, noe som forutsetter Universitetsstyrets aksept på dispensasjon fra
reglene, med utvidet funksjonstid for perioden 1.1.2013-31.7.2017, jfr. regler for
instituttorganene § 3, annet ledd, hvor det heter at funksjonstiden er 4 år. Etter § 10 kan
Universitetsstyret dispensere fra dette dersom særlige grunner tilsier det.

De nye instituttene skal gjelde fra januar 2013. Og Fakultetet ønsker at valget først skal
gjennomføres når de nye instituttene er etablert. Fakultetet ønsker å få til en god prosess
rundt valg av nye instituttråd. Jf. Regelsamlingen 1.3.5, Reglene for Instituttorganene § 10
kan det gis dispensasjon fra reglene når «særlige grunner» taler for det. Fakultetet mener
«særlige grunner» foreligger her og søker om dispensasjon fra reglene.

Fakultetet søker derfor Universitetsstyret med dette om dispensasjon fra Regler for
instituttorganene, § 3. Og ber med dette om forlenging av funksjonstid for instituttrådene ved
fakultetet fra 1.1.2013 tom. 31.7.2017.

Vennlig hilsen

Nina Mevold
fakultetsdirektør Stig Morten Frøiland

assisterende fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55582086 Postboks 7804 Brakkene, Jonas Liesvei 79 Stig Morten Frøiland
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no

5020 Bergen Bergen +47 55 58 28 51

side 1 av 2


