
 

 
 
 
 

 

Til styret 

UTVALGSSTRUKTUREN VED HIOA OG DELEGASJON AV MYNDIGHET 

I. FORSLAG TIL VEDTAK 

Med virkning fra 1. august 2015: 

 Styret delegerer til rektor å fastsette studieplaner for doktorgradsprogrammene. 

 Styret delegerer til å rektor å fastsette emne- og programplaner på masterstudier for 

Fakultet for Teknologi, kunst- og designfag  

 Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes 

orientert om arbeidet. 

 

Vedtaket omfatter ikke lovpålagte utvalg og råd slik som Læringsmiljøutvalget, 

Arbeidsmiljøutvalget og Råd for samarbeid med arbeidslivet. 

 

II. SAMMENDRAG  

På bakgrunn av NIFUs Underveisevaluering, høringsinstansenes innspill, styrets vedtak 

i sak 39-2014 og 43-2014 på styremøtet 18. desember 2014, samt UH-lovens 

bestemmelser har rektor og dekaner/senterledere myndighet til å opprette de råd og 

utvalg de anser som hensiktsmessige for å sikre god samhandling og koordinering 

vertikalt og horisontalt i organisasjonen for henholdsvis institusjonsnivå og 

fakultets/institutt/senternivå. Videre delegasjon av myndighet til å fastsette emne- og 

programplaner gis til rektor. 

 

III. SAKSFRAMSTILLING 

 

I NIFUs rapport fra fase 1 i Underveisevalueringen ble det avdekket at mange oppfatter 

at styringslinjene er for lange og at beslutningsstrukturen er for komplisert. Sammen 

med uklare oppfatninger om rolle- og ansvarsfordeling fører dette til problemer med 

medvirkning på den ene siden og evne til gjennomføring på den andre siden. Videre ble 

det påpekt at rollefordeling mellom ulike organer ofte var uklar. På bakgrunn av dette 

anbefaler NIFU at man ved HiOA går inn for en tydeliggjøring av rollefordeling og 

ledelsesstruktur på sentralt nivå, et forenklet organisasjonskart og generell forenkling 

av utvalgsstruktur på fakultetsnivå. NIFU peker også på at man i fase 1 ofte fikk 
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beskrevet flere problemstillinger knyttet til hvordan dagens utvalg fungerer i praksis og 

utfordringene som oppstod i koordineringsprosesser på tvers av ulike nivåer og utvalg. 

 

Basert på disse funnene er det klart at det er behov for en revisjon av dagens 

utvalgsstruktur, samtidig som man i denne revisjonen må ta hensyn til NIFUs 

overordnede anbefaling om tydeligere beslutningslinjer og avklaring av 

myndighetsforhold.  I hht. § 9-2 i Universitets- og høgskoleloven er det styrets oppgave 

å fastsette virksomhetens interne organisering, hvilket det har gjort med styrings- og 

ledelsesmodell, fakulteter, institutter, sentra, og avdelinger, seksjoner osv. I 

definisjonen av organisasjonsdesign ligger organisasjonsstruktur – opprettelse og 

nedleggelse av enheter (jf. Ot. Prp. Nr. 40 2001-2002), rollefordeling (oppgavefordeling 

og ansvars- og myndighetsfordeling) samt samhandlings- og koordineringsmekanismer. 

Utvalgene er ikke en del av den formelle organisasjonsstrukturen (linjeorganisasjonen) 

og er derfor noe ledelsen av institusjonen selv velger å etablere for å legge til rette for 

samhandling og koordinering vertikalt og horisontalt i virksomheten, slik NIFU rapporten 

oppfordrer til. Dette er i tråd med tolkningen av UH-loven slik den er gitt i 

kommentarutgaven: «På det faglige nivå må de organer som opprettes anses å ha 

betydelige fullmakter når det gjelder organiseringen av virksomheten på sitt område, så 

lenge det ikke er tale om opprettelse av nye selvstendige styringsorganer […]» (Bernt, 

2005). 

Videre er det slik at utvalgene i dag er rådgivende overfor institusjonens ledelse. I tillegg 

har de blitt delegert en begrenset myndighet fra styret. Med tanke på NIFUs evaluering 

av uklar rolle- og ansvarsfordeling ved HiOA er dette problematisk siden utvalgene: 

a) er rådgivende overfor ledelsen og ikke styret 

b) samtidig har en vedtaksmyndighet som gitt direkte fra styret, utenom ledelsen. Dette 

omfatter eksempelvis delegasjon av myndighet til å fastsette studieplaner. 

 

For å tydeliggjøre rollefordeling og klargjøre beslutningsstrukturer, bør styret som 

prinsipp følge linjestrukturen og kun delegere myndighet til øverste nivå. Dette 

eksempelvis ble gjort i styresak 43-2014 der styret ga fakultetene ved dekan myndighet 

til å fastsette emne- og programplaner for masterutdanningene. Det innebærer at 

dekanene kan delegere dette slik de ønsker videre innen fakultetets ansvarsområde. 

Dekanene kan enten beholde beslutningsmyndigheten selv, delegere den til prodekan 

eller eventuelt til et utvalg. Samtidig påpeker NIFU at mer av det tekniske i slike saker 

også kan delegeres til administrasjonen, for å hindre at utvalgene blir såkalte rød-

pennsutvalg, og heller mer strategiske utvalg.  

På bakgrunn av dette er det ledelsen ved institusjonen, rektor og dekaner/senterledere, 

som beslutter høgskolens utvalgs- og rådsstruktur. En ytterligere delegering av 

myndighet bør da som en konsekvens av dette gis fra styret til rektor. På institusjonsnivå 

innebærer dette at eventuelle utvalg i utgangspunktet kun er rådgivende, men vil kunne 

ha en egen beslutningsmyndighet dersom denne blir delegert fra rektor. På fakultetsnivå 
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vil det samme gjelde i relasjonen mellom dekan og eventuelle utvalg og råd. I NIFUs 

sluttrapport anbefales blant annet det man gjennomgår strukturen om fakultetsnivå med 

tanke på forenkling og tydeliggjøring. En slik gjennomgang blir da dekanens ansvar å 

gjennomføre, i tråd med hvert enkelt fakultets egenart og behov.  

Når det gjelder fakultetsstyrene er de i realiteten et råd. Hovedbegrunnelsen for å 

benevne dette som et styre og ikke et råd, var attraktiviteten blant eksterne medlemmer. 

Dekanenes erfaringer er at dette ikke er et gyldig argument. I hht UH-loven, har 

institusjonene ett styre; høgskolestyret. Høgskolen er ikke et konsern med 

datterselskaper som egne juridiske enheter. Da ville det ha vært legitimt å etablere egne 

styrer for datterselskapene. Fakultetene er en del av linjeorganisasjonen, og dekanene 

tilsettes av høgskolestyret. De rapporterer i ledelseslinjen til rektor og direktør, og i ny 

modell til rektor. De er med andre ord  ikke ansatt av fakultetsstyret, og rapporterer 

formelt ikke til fakultetsstyret. Dekanene er dessuten resultatansvarlige for sin 

virksomhet. Dagens fakultetsstyrer innebærer dermed flere rolleuklarheter om 

rapporteringslinjer, og ansvars- og myndighetsfordeling, noe som også påpekes av 

NIFU. Det anbefales, etter diskusjoner i rektors ledermøte, å etablere fakultetsråd i 

stedet for fakultetsstyret med virkning fra 1. august. I tråd med NIFUs anbefalinger er det 

viktig med ekstern representasjon, gjerne internasjonalt rekruttert. Det ligger innenfor 

dekanenes/senterledernes myndighet å opprette slike råd. 

I styresak 43-2014 delegerte styret myndighet til å fastsette program- og emneplaner på 

masterstudier til tre av fakultetene: Fakultet HF, fakultet SAM og fakultet LUI fordi disse 

fakultetene har egne doktorgradsprogram. Det som ikke er delegert er tilsvarende for 

TKD samt emne- og programplaner for nye doktorgradsstudier.  I tråd med det som er 

drøftet ovenfor bør denne delegasjonen gis til rektor som selv beslutter om myndigheten 

gis videre til et utvalg. 

Det anbefales at endringene trer i kraft fra og med 1. august 2014 slik at ansvar for 

oppfølging av styrets vedtak gis til ny ledelse på begge nivåer. 

Høgskoledirektørens tilråding 
Høgskoledirektøren anbefaler styret å slutte seg til forslaget til vedtak. 

 

 

      Ann Elisabeth Wedø  
        høgskoledirektør       

 

 

 


