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Universitetsmuseet i Bergen —dispensasjon for valg

Bakgrunn
Universitetsmuseet har søkt om dispensasjon fra valgreglementet for valg av nye styrer og
styrere ved de to faglige enhetene, De kulturhistoriske samlinger og De naturhistoriske
samlinger, jf. brev datert 25.03.13 (vedlagt). Funksjonsperioden ville normalt gå ut 31.7.2013,
men museet ønsker en forlengelse til 30.6.2014.

Ønsket begrunnes med at museet er inne i en omstillingsprosess. Museet vil foreslå ny
organisasjonsstruktur for universitetsstyret i slutten av 2013 og utfallet av dette vil påvirke
styreformen ved enhetene. Det pekes på at prosessen krever mye av museets ansatte og
ikke minst ledergruppen ved museet og at en tilfredsstillende avslutning på arbeidet fordrer
kontinuitet i de ulike styrene og i ledergruppen inntil ny organisering er fastsatt. Det legges
opp til å arrangere valg eller utlysning av aktuelle stillinger våren 2014.

Universitetsdirektørens kommentarer
Som styret er kjent med, er museet inne i en prosess med vurderinger og drøftinger av
organiseringen av museets virksomhet. En ny ledelsesform er på plass, hvor direktør ved
museet, Henrik von Achen er kallet som faglig og administrativ leder for fire år fra 1.1.2013
(sak 92/2012). Museet vurderer organisasjons- og lederstrukturen på de andre nivåene. Fra
museet framheves det som viktig med kontinuitet i ledelsen på ulike nivå, ikke minst for å få
fremdrift i arbeidet med organisasjonen.

Valgreglementet § 32 Valg ved andre grunnenheter enn institutt sier at bestemmelsene i
gjelder så langt de passer og annet ikke er fastsatt i Reglement for universitetsmuseet eller
vedkommende grunnenhet.

Dagens regler for samlingsavdelinger ved Bergen Museum er fra 2001 og ble justert i 2011.
De gjennomgås og forutsettes eventuelt endret som følge av organisasjonsarbeidet ved
museet. Det samme gjelder vedtektene for Universitetsmuseet. Hovedregelen i
valgreglementet (§2) er funksjonstid på 4 år i gruppe a og c og ett år i gruppe b og d.

Universitetsstyret har tidligere akseptert justeringer i valgperiodene i forbindelse med
omorganisering. Ønsket fra museet omfatter ikke dispensasjon for valg til styret ved selve
museet, som vil bli holdt etter reglementet. Det anbefales å gi museet ønsket dispensasjon.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Funksjonstiden for styrer og styre ved henholdsvis De kulturhistoriske samlinger og
De naturhistoriske samlinger forlenges til 30.6.2014.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsmuseet i Bergen, Administrasjonen

Universitetsdirektørens kontor

Det sentrale valgstyret

Referanse Dato

2013/3541-KRN 25.03.2013

Søknad om dispensasjon fra valgreglement ved valg 2013 —
Universitetsmuseet i Bergen

Viser til epost d. 1.2.13 ang. valg ved UiB våren 2013 og samtale med Universitetsdirektøren

25.3.13.

Universitetsmuseet i Bergen vil foreta valg av nytt styre ved museet i løpet av våren.

Universitetsmuseet ønsker imidlertid å søke om dispensasjon fra valgreglement ved valg av

nye styrer og styrere ved de to faglige enhetene; de kulturhistoriske samlinger og de

naturhistoriske samlinger. Valgreglementet § 2 Valgperiode, som sier at valgperioden er fire

år og inneværende valgperiode avsluttes nå d. 31.7.13, og museet ønsker at de to styrene og

de to styrerne ved henholdsvis De naturhistoriske samlinger og De kulturhistoriske samlinger

forlenges med ett år.

Universitetsmuseet har i 2012 startet en omstillingsprosess ved museet, hvor forslag til ny

organisasjonsstruktur vil bli forelagt Universitetsstyret for vedtak i slutten av 2013. Utfallet

av dette vedtaket vil blant annet påvirke styreformen ved enhetene. Denne prosessen som

museet nå er midt oppe i ser museet krever mye av museets ansatte og ikke minst

ledergruppen ved museet. Derfor mener museet at for å få en tilfredsstillende avslutning på

en krevende prosess vil det fordre kontinuitet i de ulike styrene og ledergruppen inntil

prosessen med organisering er fastsatt.

Universitetsmuseet vil med bakgrunn i vedtaket som fattes i Universitetsstyret, ta de

nødvendige grep ved enten å arrangere valg eller lyse ut stillingene i løpet av våren 2014.

Detteer et UiB-interntnotat som godkjenneselektroniski ePhorte

Universitetsmuseet i Bergen, Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Administrasjonen Harald Hårfagresgt. 1 Kristin Miskov Nodland
Telefon Bergen 55 88 98 58
Telefaks
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Universitetsmuseet søker herved om dispensasjon fra reglement om valg av nytt styre og

styrer når åremålsperioden går ut 31.7.13 ved de to enhetene; de kulturhistoriske samlinger

og de naturhistoriske samlinger, og ønsker å forlenge perioden med 11 mnd. til ut 30.6.14.

Vennli hilsen

Henrik von Achen

direktør Kristin Miskov Nodland

administrasjonssjef

Kopi

Marianne Seim


