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Saken gjelder
Universitetsstyret bestemmer utdanningsutvalgets sammensetning. Endringene i organisasjons- og
ledelsesmodell ved UiS, som gjennomføres 01.08.2019, har konsekvens for utdanningsutvalget.
Bakgrunn for saken
Styret har fastsatt et mandat for og en sammensetning av utdanningsutvalget som er i samsvar med
gjeldende lover og regler samt med universitetets strategi og handlingsplaner. Styret oppnevner hvert
studieår gjennom rektors fullmakt medlemmer til utvalget i tråd med styrets bestemmelser om utvalgets
sammensetning.
Universitetsstyret fastsatte 07.02.2019 i sin behandling av styresak US 4/19 Justering av organisasjons- og
ledelsesmodell under ansatt rektor at organisasjons- og ledelsesmodellen for Universitetet i Stavanger fra
01.08.2019 skal omfatte tre prorektorer. Av de tre er det prorektor for utdanning som får det ansvarsområdet
som utdanningsavdelingen inngår i, og som derfor også omfatter sekretæroppgaven for læringsmiljøutvalget
og utdanningsutvalget.
Utdanningsdirektørens vurdering
Utdanningsdirektøren ser at det er prorektor for utdanning som også vil være den av de tre prorektorene som
naturlig vil overta rollen dagens prorektor har i utdanningsutvalget. Overgangen fra en toledermodell til en
modell med ansatt rektor har blant sine konsekvenser at rektors rolle overordnes alle andre roller i
organisasjonen, og i den nye ledelsesmodellen vil forholdet mellom overordnet og underordnet ikke kunne
holdes like atskilt i enhver situasjon som det vi har vært vant til tidligere. Når utdanningsutvalget har med
prorektor for utdanning som permanent medlem og leder, vil utdanningsdirektøren (som i kraft av å være
utvalgssekretær er den som legger fram alle saker for utvalget) dermed alltid ha sin overordnede som leder av
utvalget. Dette er ulikt situasjonen vi har i dag, og er et forhold utvalget bør være oppmerksom på.
Erfaringene med utvalgets arbeid og arbeidsmåter de senere år tilsier allikevel at endringen ikke kommer til
å by på spesielle utfordringer eller problemer for utvalget. Endringen i organisasjons- og ledelsesmodell kan
ivaretas ved at prorektors rolle i utdanningsutvalget erstattes av prorektor for utdanning med virkning fra
01.08.2019. Når endringen som i dette tilfellet utgjør en formell administrativ tilpasning til endrede
organisatoriske rammebetingelser kan endringen vedtas av styret på rektors fullmakt.
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber styret fastsette at prorektors rolle i utdanningsutvalget med virkning fra 01.08.2019
skal ivaretas av universitetets prorektor for utdanning.
Stavanger, 13.05.2019

Veslemøy Hagen
utdannigsdirektør
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