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Høgskulen på Vestlandet - oppnevning av styremedlemmer
Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i
Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) blir slått sammen til én
høyskole fra 1. januar 2017, med navnet Høgskulen på Vestlandet (HVL). Etter forslag fra
høyskolene skal arbeidet med etableringen av den nye høyskolen ledes av et interimsstyre
fram til 31. desember 2016. Interimsstyret skal ha sammensetning i tråd med forslagene fra
høyskolene, noe som innebærer at departementet skal oppnevne fem av 13 styremedlemmer,
herunder styreleder. Interimsstyret blir styret for HVL i perioden 1. januar 2017 til 31. juli
2019.
Departementet oppnevner følgende:
medlemmer
Arvid Hallén, Nesbru, styreleder
Kari Kjenndalen, Oslo
Aina Berg, Arnatveit
Trond Ueland, Førde
Gunnar Birkeland, Haugesund
varamedlemmer
1. Hege Økland, Stord
2. Arne Bengt Riple, Bergen

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Gro-Helene S. Risnes
22 24 77 01

Arvid Hallén leder interimsstyret og er oppnevnt som leder av styret for HVL fra han går av
som adm. dir. i Forskningsrådet 1. mars 2017. Fra 1. januar 2017 til 28. februar 2017 ledes
styret for HVL av Kari Kjenndalen.
Interimsstyrets oppgaver og ansvar
Interimsstyret skal:
- Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet.
- Treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering, infrastruktur og driftsmodeller
for den nye høyskolen.
- Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de tre høyskolene og utarbeide opplegg
for nødvendige omstillingsvedtak.
Interimsstyrets fullmakter innebærer at HiB, HiSF og HSH må følge opp vedtakene til
interimsstyret. Ved tvil om hvem som har beslutningsmyndighet i en sak, avgjøres dette av
departementet. Interimsstyret skal samarbeide med styrene for HiB, HiSF og HSH, og vi viser
i den sammenheng til den avtalen om gjennomføring av fusjon som er utarbeidet av
høyskolene. Interimsstyret skal oppfylle krav til medvirkning som følger av universitets- og
høyskoleloven.
Høyskolestyrets oppgaver og ansvar
Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for
kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse,
og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til
miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Det er viktig at styrene er bevisst dette
ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomheten.
Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av lov 1. april
2005 om universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre
enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet
og strategisk ansvar for utviklingen av institusjonen. Styret skal sørge for at den faglige
virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål
som settes.
Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset
institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn
med institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter
forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av
beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta
styreansvaret på en god måte.
Departementet har utarbeidet en veileder om rammene for styrets arbeid:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/veiledere/veilederrammerstyre
neweb.pdf.

Side 2

Departementets forutsetninger og forventninger til Høgskulen på Vestlandet vil fremkomme
blant annet i departementets tildelingsbrev for 2017. Høyskolen vil sørge for kopi av
tildelingsbrevet og nærmere informasjon om vervet som styremedlem.
Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Gro-Helene S. Risnes
seniorkonsulent
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