Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Sak

Leiing og fagleg organisering (16/05229) – delprosjekt i
hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering

Dato utsendt på høyring

21.11.16

Høyringsfrist

9.12.16

Send høyringsinnspel til

post@hib.no; postmottak@hsh.no; post@hisf.no

Bakgrunn for saka

Avgjerd om leiing og fagleg organisering er sentralt i forminga av HVL.
Delprosjektgruppa fekk i mandat å legge fram forslag til organisering
av den faglege verksemda på nivå 1 og 2, samt prinsipp for nivå 3.
Delprosjektgruppa legg i vedlagte rapport fram sine vurderingar og
alternative løysingar. I vedlagte høyringsbrev framgår dei sentrale
spørsmåla, og dei er også løfta fram som eigne punkt i dette skjemaet.
Hø Høyringa vert sendt ut til avdelingar og administrative einingar, til dei
tilsette sine organisasjonar og studentparlamenta, og ein ber om at
einingane svarer samla (Innspel frå underliggjande einingar/miljø
følgjer som vedlegg).

Me ønskjer spesielt innspel på (frå rapporten):

Kap 2

Er premissane og inngangen tydeleg og meiningsfull?

Kap 3

Er modelltypane - profesjon vs. kunnskapsområde - tilstrekkeleg
forklarte?
Profesjon vs. kunnskapsområde på nivå 2 – kva modell vil vere best
for at HVL skal nå sine mål?
Skal HVL ha meir enn 3 fakultet?
Bør fakulteta ha omtrent same storleik?
Er forslaga til namn på fakulteta dekkjande, har de alternative namn?
Er disiplinfaga si rolle i HVL ivareteke med 3 fakultet?
Er prinsippa for nivå 3 dekkjande for å realisere fusjonsambisjonen?
Er prinsippa for smale eller for vide?

Kap 4

Kap 5

Skal ein ha reint rektorat eller skal toppleiinga og ha leiarar med
særleg administrativ kompetanse og ansvar?
I høringsutkastet er det foreslått funksjonsansvar til leiarane på nivå 1
– er desse område gode, har de andre forslag?
Høyringsutkastet foreslår at det skal vere prodekanar – og skisserer
ulikt ansvarsområde for desse (speile prorektor,
geografisk/nærregion, støtte for dekan, etter dekanens behov) – kva
er mest tenleg?
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Ansvarleg

Utsendar

HØYRINGSINNSPEL

Er prinsippa for leiing på nivå 3 tydelege nok for vidare
operasjonalisering?
Er dei råd og utval som er omtale i høyringsutkastet tenlege?
Er det utval eller liknande som manglar?
Prosjekt Fagleg og administrativ organisering – Delprosjekt Leiing og
fagleg organisering
Prosjektsekretariatet
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Sak

Leiing og fagleg organisering (16/05229) – delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg
og administrativ organisering

Høyringsinstans
(svarar)
Ev. prosess
bak høyringsinnspelet

Akademikerne HiB

Samtale, møte

Innspel
Bruk fleire sider om det trengs
Kap 2

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Ingen innspill

Kap 3

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Vi ønsker å gå for en profesjonsmodell.
Kunnskapsmodellen kan være noe for fremtiden. Den virker litt diffus slik den
fremstår nå.
Vi anbefaler 3 fakulteter som er omtrent like store.




«Fakultet for teknologi og økonomi»
«Fakultet for helse og omsorg»
«Fakultet for skule, kultur og idrett»

Med denne strukturen er disiplinfagene ved HVL ivaretatt.

Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Prinsippene er gode for å realisere fusjonsambisjonen. Organiseringen må i størst
grad være lik på nivå 3.
Studentnær administrasjon må følge de samme regler og rutiner ovenfor samtlige
studenter. Dette må fastsettes på organisasjonsnivå.

Kap 5

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Vi ønsker rektorat med rektor og 3 prorektorer, men vi må også sikre høg
administrativ kompetanse på institusjonsnivå.
Forslag til funksjonsansvar for prorektor:
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1. Utdanning og internasjonalisering
2. Forsking og nyskaping
3. Organisasjonsutvikling og digitalisering
Dekanatet bør også bestå av dekan med 2 til 3 prodekaner, gjerne med speilet
funksjonsansvar fra rektoratet.
Lønnsbudsjett bør ligge på fakultetsnivå
Medbestemmelse må opprettholdes i henhold til hovedavtalen i staten.
Vi støtter ordningen med fakultetsråd. Det må finnes et Informasjon, Drøfting og
Forhandlings (IDF) møte på fakultetsnivå og ID på instituttnivå om disse blir store.
Råd og utvalg:
Vi ser nytten av å opprette et råd for digitalisering

Andre
merknader

