LS-HUM sak 27/16

«REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET

Bakgrunn:
Styrene på nivå 2 (fakultet) og nivå 3 (institutt/sentre) ble i april 2015, med bakgrunn i planlagt
fusjon med Høgskolen Stord-Haugesund fra og med 1.1.2016, prolongert (jf US 47/15) til
31.12.2015.
I november 2015 ble styrene på nivå 3 (institutt/sentre) ytterligere forlenget (jf LS-HUM sak
32/15). Dette med bakgrunn i at man ønsket å engasjere NIFU til å gjennomføre en ny evaluering
av styreorganiseringen våren 2016, og – avhengig av hva styret bestemte ut fra evalueringen –
enten holde valg i juni eller fase instituttstyrene ut.
I ekstraordinært styremøte 23.08.2016 (etter å ha vært planlagt sak til juni-møtet, men utsatt til
august) ble det i sak 72/16, ”Organisasjonsutvikling – oppfølging av US 52/16”, vedtatt at ”4)
Styret prolongerer styreperioden til instituttstyra fram til 310717”.
Bakgrunn for saken (fra US 52/16) er blant annet
”3) Demokratimodellen på nivå 2) og 3) har vore greidd ut, og utgreiingane peiker i retning av at
ein bør vurdere å ta bort styra på desse nivåa.
Vurdering
3) Direktøren meiner styrer på nivå 2) og 3) bør leggast ned, men er samd i at det må finnast
gode erstatningar som sikrar demokrati og medverknad. Han meiner dette må fastsetjast føre ein
gjer vedtak.”
Se ellers:
http://ansatt.uis.no/getfile.php/Postjournaler/US%2072-16%20Organisasjonsutvikling%20%20oppfølging%20av%20US%2052-16.pdf
og
http://ansatt.uis.no/getfile.php/Postjournaler/Møtebok%20ekstra%20styremøte%20230816%2
82%29.pdf
Sak til vedtak og diskusjon i styret for Lesesenteret:
Nå som styret er prolongert for ytterligere et år, er det flere ting som må vedtas/diskuteres.
1) Roller og samarbeid: Synnøve Matre har sagt seg villig til å fortsette som styreleder. Hun
ønsker imidlertid en litt større fleksibilitet, med noe mer Skype-deltakelse, alternativt
møte i Trondheim, samt tettere samspill med nestleder, Jostein Tollaksen. Styret må
diskutere hvordan man skal få dette til på en god måte.
2) Videre arbeid for styret: Senterleder ber styremedlemmene tenke over hvilken rolle
senterstyret skal ha i kommende år. Hvor aktivt ønsker styret å være? Hvilke saker ønsker
styret å behandle/diskutere?
3) Møtefrekvens, sted for møter (avhenger av pkt 1 og 2).
4) Info om suppleringsvalg: Suppleringsvalg vil ikke være avholdt før oktobermøtet, men
senterleder orienterer kort om fremdrift.

Åse Kari H. Wagner, senterleder

