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OMGJØRING AV FAKULTE TSSTYRENE TIL FAKULT ETSRÅD FRA
1.8.2015 - STADFESTELSE AV VEDT AK

F orslag til vedtak/innstilling:

Styret tar rapporten og internrevisors anbefaling for å avklare gyldigheten i vedtaket om omgjøring
av fakultetsstyrene til fakultetsråd til etterretning. Styret oppfatter at det i S - sak 4 - 2015 ble truffet
gyldig vedtak om nedleggelse av fakultetsstyrene med virkning fra 1. august 2015, og at det fra
samme dato ble opprettet fakultetsråd. Styret ber rektor gjennomføre en evaluering av ordningen
med fakultetsråd før styreperioden er o ver.

Sammendrag

Internrevisjonen har i oppdrag fra rektor gjennomført en vurdering av omgjøringen fra
fakultetsstyre til fakultetsråd per 1.8.2015 som er vedlagt som vedlegg 1.

Internrevisjonens vurdering er at styret fattet et gyldig vedtak i S - sak 4 - 2015. Vedtaket har
protokollasjonsmangel som internrevisjonen anbefaler styret ta uttrykkelig stilling til hvorvidt
det oppfatter dette vedtaket som en protokollasjonsmangel, og om det oppfatter vedtaket som
også å innebære en nedleggelse av fakultetstyr ene og opprettelse av fakultetsråd med virkning
fra 1.8.2015.

Internrevisjonens vurdering er gjort i samarbeid med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due
Lund som har utført en rettslig analyse av omgjøringen som er vedlagt som vedlegg 2.
Internrevisjonen har i sin vurdering også kommet til at saken skulle vært håndtert som en
forhandlingssak istedenfor en drøftingssak i den saksforberedende behandlingen med
tjenestemannsorganisasjonene i IDF møte .

Vurderingen til internrevisjonen ble lagt frem som sak i IDF møte 7.4.2016 der ledelsen bad
om råd fra tjenestemannsorganisasjonene om hvordan denne saken burde behandles.
Tjenestemannsorganisasjonene mente at unnlatt forhandling hadde påvirket utfallet av saken
og at saken må behandles på nytt og bli gjenstand for forhandling etter Hovedavtalens § 13 i
IDF møte.
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Tjenestemannsorganisasjonenes innsigelser i IDF møtet 7.4.2016 reiser spørsmål om 
forhandling etter Hovedavtalens § 13 i IDF møtet 28.1.2015 kunne endret vedtakets innhold? 
HiOA er ikke underlagt Hovedavtalens tvisteløsningsmekanismer og det er styret som fatter 
endelig vedtak. Internrevisjonens vurdering er at omstendighetene rundt saken var slik at 
styret ikke ville fattet annet vedtak om saken hadde blitt gjenstand for forhandlinger i IDF 
møtet 28.1.2015. 
 
Tjenestemannsorganisasjonenes tilbakemeldinger i denne saken viser at spørsmålet om 
kollegial organisering på fakultetsnivå er en viktig organisasjonspolitisk problemstilling. 
Rektor kommer til å gjennomføre en grundig evaluering av nåværende ordning med 
fakultetsråd, som vil foreligge for styrebehandling i god tid før styreperiodens utløp. 
 
 
Rektors tilråding 
 
Rektor anbefaler styret å slutte seg til forslaget til vedtak 
 
 
Merknader: 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1 
Omgjøring av fakultetsstyre til fakultetsråd i 2015 – en vurdering av vedtakets gyldighet. 
Rådgivningsoppdrag våren 2016. Internrevisjonen ved HiOA. 
 
Vedlegg 2 
Omgjøring fra fakultetsstyre til fakultetsråd ved HiOA. Vurdering av styrevedtak S–sak 4-
2015 
 


