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Søknad om dispensasjon fra regler for fakultetsorganene

Bakgrunn
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ber om dispensasjon fra universitetets regler for
fakultetsorganene (vedlegg 1). Fakultetet ønsker at de to visedekanene gis tittel prodekan.
Dette vil innebære at det blir tre prodekaner ved fakultetet, selv om en av prodekanene vil
være stedfortreder for dekanen.

Begrunnelsen fra fakultetet er at de faglige ansvarsområdene i dekanatet er tett integrert og
krever helhetlig tilnærming, samtidig som det ikke nødvendigvis er noe skille i arbeidsbyrden
mellom pro- og visedekanene slik Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er organisert.
Fakultetet påpeker at det er et uheldig signal om at utdanning (som vanligvis er en oppgave
for visedekanen) har mindre betydning enn forskerutdanning/forskning (som vanligvis er en
oppgave for prodekanen). Fakultetet understreker at prodekanen som er stedfortreder, har
mer omfattende ansvar enn de andre, noe som reflekteres i godtgjøringen til de aktuelle.

Universitetsdirektørens kommentarer
Det følger av «Regler for fakultetsorganene» fra 2009 § 1 at fakultetet skal ha prodekan og
kan ha inntil to visedekaner, utpekt av dekanen. Det er ikke automatikk i at prodekan skal ha
forskning som ansvarsområde, selv om det har vært vanlig praksis ved UiB. Reglene for
forskningsutvalget og utdanningsutvalget ble endret til at det kan være prodekaner eller
visedekaner som deltar fra fakultetene (sak 55/13).

Ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet, med ansatt dekan er prodekan utpekt av
dekan etter godkjenning i fakultetsstyret, jf. § 6 B: «Fakultetsstyret selv avgjør om det skal
utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av dekanen.» En ordning med tre
prodekaner er ikke i samsvar med reglene. Det anbefales ikke å vedta å endre Regler for
fakultetsorganene for å åpne for flere prodekaner. Det er tatt til orde for å gjennomgå reglene
fra 2009. En slik gjennomgang foreslås eventuelt i god tid før 2017.

Etter en samlet vurdering foreslås det at Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet gis
anledning til å gi de to visedekanene tittelen prodekan, som prøveordning. Det forutsettes at
én prodekan er stedfortreder for dekanen og at de to andre er prodekaner med spesielle
funksjoner. Det anses hensiktsmessig at prøveordningen gis varighet til 31.7.2017.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Søknaden fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet om å gi de to
visedekanene tittel prodekan, innvilges som en prøveordning for fakultetet, i
perioden fram til 31.7.2017.
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251113- Silje Nerheim
Vedlegg: Søknad fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet datert 18.09.2013.
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Søknad om dispensasjon fra UiBs regler for fakultetsorganene -
ønske om å benytte prodekantittel i stedet for visedekantittel

Fakultetsstyret ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet fattet i møte 21. august 2013
følgende vedtak:

«Fakultetsstyrets godkjenner oppnevning av prodekan og stedfortreder:

Professor Jarl Giske, Institutt for biologi

Fakultetsstyret godkjenner en modell med to visedekaner ved fakultetet, og tar til
etterretning at dekan Helge K. Dahle vil oppnevne som visedekaner:

Professor Lise Øvreås, Institutt for biologi
Professor Harald Walderhaug, Institutt for geovitenskap

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte
prodekantittel også for visedekanene, med mål om at Giske, Øvreås og Walderhaug
alle blir prodekaner, men der Giske har stedfortrederrolle for dekanen.»

Tittelendring fra visedekan til prodekan vil kreve dispensasjon fra gjeldende regler for
fakultetsorganene ved UiB. Bakgrunnen for at fakultetet ønsker å sidestille pro- og
visedekanvervene i større grad ligger i kompleksiteten og omfanget av fakultetets
virksomhet. De faglige ansvarsområdene i dekanatet er tett integrert og krever helhetlig
tilnærming, samtidig som det ikke nødvendigvis er noe skille i arbeidsbyrde mellom pro- og
visedekanvervene slik vi har organisert oss ved fakultetet. Dagens skille innebærer også et
uheldig signal slik vi ser det for vår virksomhet, om at utdanning (som normalt ligger til
visedekanvervet ved UiB) gis mindre betydning enn forskerutdanning/forskning (som normalt
ligger til prodekanvervet ved UiB).

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Samtidig er fakultetet bevisst at det ligger et større ansvar i stedfortrederrollen. Det er
naturlig at dette kan kompenseres gjennom et større lønnstillegg for denne.

Vi vil også peke på at både UiO og NTNU har en modell med flere prodekaner (og ikke
visedekaner).

Fakultetet håper på positiv behandling av denne henvendelsen, med ønske om å få
implementere slik tittelendingen så tidlig som mulig i funksjonsperioden for dekanatet.

Vennlig hilsen

Helge K. Dahle
dekan Bjørn Åge Tømmerås

fakultetsdirektør
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Instituttene


