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Forlengelse av styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes
tjenestetid
Vi viser til at NOKUT har bestemt at det skal gjennomføre en revidering av Nord universitets
akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis. Videre viser vi til universitetets
oppfølging av etatsstyringen 2018 og utviklingsavtalen.
I møte med departementet 27. november 2018 orienterte bl.a. styreleder for Nord universitet
om styret vil følge opp revideringen og NOKUTs arbeid og vurderinger. Videre har styret
initiert vurderinger av studiestedstrukturen og utviklingen av kvaliteten i forskningen og
utdanningen, samt kompetanseutvikling, jf. tilbakemelding fra KD i etatsstyringen 2018 og
målene i utviklingsavtalen mellom universitetet og departementet.
Styret for Nord universitet er oppnevnt frem til 31. juli 2019. KD kan i særlige tilfeller forlenge
styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid, jf. universitets- og høyskoleloven
§ 9-4 femte ledd. Dette innebærer at KD kan fastsette at styreperioden skal være lenger enn
til 31. juli 2019. På bakgrunn av de utfordringer Nord universitet står over for, mener
departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet.
Departementet mener derfor det er hensiktsmessig å forlenge styret for Nord universitets
funksjonsperiode og tjenestetid frem til 31. juli 2021. Hvis noen av styremedlemmene ikke
ønsker å fortsette ut over den opprinnelige styreperioden frem til 31. juli 2019, har spørsmål
eller kommentarer til forlengelsen, ber vi om tilbakemelding om dette før 17. desember 2019.
Vi ber også styreleder om å sørge for at varamedlemmene valgt av og blant de ansatte og
studentene blir orientert om departementets vurderinger, slik at de også kan gi
tilbakemelding.
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