
Veiledende retningslinjer for råd og utvalg – mandat og
sammensetting
Fastsatt av høgskoledirektøren 16 . april 2015 .

I henhold til UH - lovens bestemmelser er det ledelsen som fastsetter underliggende strukturer som råd,
utvalg mv. Som ny institusjon var det imidlertid behov for å bygge en felles struktur, siden det var så
mye som skulle på plass fra fusjonstidspunktet. Nå er institusj onen i en annen fase, og erfaringene fra
denne perioden tilsier at enhetene bør ha større valgfrihet i å fastsette hvilke råd og utvalg de ønsker, ut
i fra egne behov og egenart.

Det har likevel kommet ønsket fra enhetene om at det utarbeides veiledende re tningslinjer for mandat
og sammensetting. Fakultetsrådene opprettes fra og med 1. august 2015, for en periode på 4 år.

1. Fakultetsråd

Sammensetting:

� Fakultetsrådet l edes av dekan
� Rådet skal ha minimum 3 representanter fra de t ilsatte i undervisnings - og forskerstillinger og 1

representant fra de tilsatte i teknisk - administrative stillinger .
� Studentene skal utgjøre 20 prosent av rådets medlemmer, jf. UH - loven s § 4 - 4 .
� Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt innen den enkelte valgr ekts,

jf. HiOAs valgreglement § 19.
� Fakultetsrådene skal ha ekstern e medlemmer, ikke mindre enn fire .

Mandat:

Fakultetsrådene skal være r ådgivende for dekan i saker som inkluderer, men ikke avgrenses til:

� Strategiutvikling - og implementering
� Faglig prioritering og dimensjonering (etablering og nedleggelse av studier, etablering og

nedleggelse av forskningstematiske satsinger mv)
� Langtidsplan
� Kvalitetsutvikling
� Strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt
� Samhandling med samfunns - og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i

samfunnsdebatten
� Organisatoriske justeringer

Fakultetene fastsetter selv endelig mandat for fakultetsrådene i tråd med retningslinjene.

Oppnevning

� Dekan utpeker de eksterne
� Studentrepresentantene vel ges av stude ntene, jf. HiOAs valgreglemen t § 5.
� UF - representantene velges blant de UF - tilsatte ved fakultetet, TA - representanten(e) blant de

TA - tilsatte. UF - og TA - tilsatte utgjør slik to separate valgkretser. Representanter velges i tråd
med HiOAs valgreg lement.



2. Utvalg på fakultetsnivå

Dekan fastsetter mandat og sammensetting for de utvalgene fakultetet har behov for, jf. styresak 4 -
2015. Det vises til tidligere mandater for utvalgene på fakultetsnivå.

Ny delegasjon gitt til fakultetene i å fastsette p rogram - og emneplaner for masterstudiene med virkning
fra 01.08.15. Med unntak av for TKD, h vor delegasjonen er gitt rektor.
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