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a) Saksfremlegg 
I rapporteringskravene KD har fastsatt for 2011 heter det bla: ” Styret skal også gi en vurdering av eget 
arbeid”. Vurderingen skal rapporteres i Rapport og planer (2011–2012) som skal leveres KD 1. mars. I 
tildelingsbrevet for 2011 heter det om styrets ansvar: 
 

”Styret har ansvar for strategisk og faglig utvikling av institusjonen i tråd med de målene som myndighetene har 
satt og samfunnets behov. Styret har overordnet ansvar for institusjonens samlede virksomhet og et særlig ansvar 
for institusjonenes strategier og oppfølging av disse, jf. Universitets- og høyskolelovens kapittel 9 og hovedinstruks 
for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler. Styrte har ansvar for å handle strategisk 
innenfor rammene og forvalte og prioritere den samlede rammebevilgningen best mulig for å nå de overordnede 
målene for sektoren”. 

 
Rapport og planer (2010-2011) skal behandles i universitetsstyret 27. februar. I dokumentet inngår 
rapporten om styrets arbeid. Av hensyn til prosessen med å utarbeide et samlet dokument til styret til 
27. februar, må styret på møtet 26. januar egenevalueringen slik KD etterspør. 
 
Styrets behandling 26. januar 
Universitetsdirektøren legger ikke fram noe forslag til vedtak i denne saken. Det skal styret selv, basert 
på drøftingene 26. januar, utforme. 
 
I samråd med rektor utarbeides dette dokumentet mer som et prosessdokument; hvordan kan 
evalueringen i styret gjennomføres og hvilke forhold bør styret spesielt vurdere når det skal 
gjennomføre evalueringen. Styret står fritt til å ta opp de forhold det mener er relevante i evalueringen. 
Utover dette dokumentet sendes det ikke ut ytterligere dokumenter.  
 
Hvordan kan evalueringen gjennomføres i styret? 
Styret legger opp til en to-delt behandling basert på oppdraget fra KD. I del 1 gir styret en evaluering av 
sin arbeidsform, som kollegialt organ. Del 2 omhandler styrets arbeid som det øverste styrende organ 
for virksomheten ved UMB. 
  
Hvilke forhold bør spesielt vurderes i evalueringen av styrets arbeid? 
Del 1 – Styret som kollegialt organ 
Rektor ber om at styrets medlemmer til møtet forbereder seg til en drøfting over følgende spørsmål: 

a) Er forutsetningene til og målene med styrearbeidet klare? 
b) Har vi nødvendig kompetanse totalt sett i styret? 
c) Er vår arbeidsplan dekkende for våre oppgaver? 
d) Er vår arbeidsform god? 
e) Hvordan fungerer våre møter? 
f) Får vi tilfredsstillende sakspapirer? 
g) Er våre konklusjoner og vedtak klare? 
h) Møtefrekvens – for få, for mange eller passe antall møter? 

 
Stikkord: Styrets verdigrunnlag (sak 157/2010) som ble behandlet i november 2010. 
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Del 2 – Styret som øverste styrende organ ved UMB 
Her har KD gitt noen stikkord; den strategiske planlegging av den faglige virksomheten, mål- og 
resultatstyring, risikovurderinger, oppfølging av etatsstyringsmøtet og oppfølging av 
revisjonsmerknader. Videre vises til styrets 3 utvalgte satsingsområder studiekvalitet, publisering og 
vedlikehold/byggutvikling. 
 

• Strategisk planlegging av den faglige virksomheten 
 
Hvordan vurderer styret sitt arbeid i 2011 med: 

o Den overordnete strategiske og langsiktige planlegging ved UMB 
o Årsplanen for UMB 
o Integrasjon og samlokalisering med NVH, etablering av ”Det nye universitetet” 
o Utviklingen av utdanningsporteføljen og styring av kapasitet i forbindelse med 

studentopptaket 
o Forskningsstrategiske satsinger (stikkord: SFF (APC), FUGE (Cigene), Norsk senter for 

bioenergiforskning), herunder den strategiske fordeling av stipendiat- og 
postdoktorstillinger 

o Universitetets ressursspørsmål 
o Bygninger og infrastruktur 

 
• Universitetsstyret og forholdet til Fellesstyret 

 
o Hvordan vurderer universitetsstyret samarbeidet med Fellesstyret (stikkord: 

informasjon, samhandling, muligheter for innspill, klarhet i oppgave- og 
ansvarsfordeling etc) 

o Hvordan vurderer universitetsstyret gjennomføringen av de fellesstyreinitierte prosesser 
i 2011 og universitetsstyrets involvering i disse (stikkord faglig ledelse, navn, 
samfunnsoppdrag) 

o Hvordan antar universitetsstyret at sin vil agenda utvikle seg i 2012 og 2013 når flere 
strategiske saker skal avgjøres av Fellesstyret (stikkord: strategisk plan for DnU, 
budsjettmodell for DnU, instituttstruktur DnU, budsjettforslag 2014 for DnU etc) 

o Som følge av punktet over; hvilke praktiske konsekvenser ser man dette kan få for 
universitetsstyrets arbeid (stikkord: møteagendaens innhold, møtefrekvens etc) 

 
• Mål- og resultatstyringen 

 
Hvordan vurderer styret sitt arbeid i 2011 med: 

o Utformingen av UMBs resultatmål knyttet til KDs målstruktur (sektormål og 
virksomhetsmål) 

o Universitetets hovedaktiviteter undervisning, forskning, formidling og næringsutvikling 
o Oppfølging av rapportering opp mot den vedtatte årsplanen) 
o Resultatvurderingene i de årlige Rapport og planer 
o Resultatene for øvrig fra virksomheten, herunder om styret får kjennskap til resultatene 

(for eksempel opptaket) til rett tid 
o Oppfølging av kvalitetsarbeidet for utdannings- og forskningsvirksomheten 
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• Risikovurderinger 
 
Hvordan vurderer styret sitt arbeid i 2011 med: 

o Utvikling av system for risikostyring ved UMB 
o Identifisering og håndtering av risikoer knyttet til måloppnåelse for 2012 

 
• Oppfølging av etatsstyringsmøtet 

 
Hvordan vurderer styret sitt arbeid i 2011 med: 

o  Oppfølging av de forhold som framkommer av referatet fra etatsstyringsmøtet 
(stikkord: Referatet fra etatsstyringsmøtet ble gjennomgått på styremøtet i juni, sak 
104h/2011) 

 
• Oppføling av merknader fra Riksrevisjonen, økonomi- og formuesforvaltningen, 

randsonevirksomhet og ledelses- og personalspørsmål 
 
Hvordan vurderer styret sitt arbeid i 2011 med: 

o Oppfølging av økonomiforvaltningen (stikkord: Årlig sak til styret om 
økonomiforvaltningen legges fram i mai/juni, Riksrevisjonens merknader til 2010-
regnskapet) 

o Utvikling og forvaltning av UMBs bygninger og eiendommer (stikkord: Innføring av 
internhusleiesystem innføres fra 2012) 

o Vedlikehold av bygningsmassen 
o Oppfølgingen av UMBs aksjeselskaper (stikkord: oppnevning til styrene i 

aksjeselskapene klareres på forhånd med universitetsstyret, og årlig rapport om 
aksjeselskapenes økonomi i universitetsstyret i september) 

o Utvikling av samarbeid med UMBs randsone 
o Utvikling av UMB som organisasjon, og ledelsessamtalene med rektor, adm. direktør og 

instituttlederne, tilsettingssaker i styret 
 
 
Den konkrete g jennomføring av styrets vurdering av eget arbeid for 2011 26. januar 
Rektor foreslår at behandlingen av styrets vurdering av eget arbeid gjennomføres på følgende måte: 

• Det settes av 1 time til gjennomføring av vurderingen av styrets arbeid i 2011 
• Drøftingen deles i to. Del 1 omfatter styret som kollegialt organ. Del 2 gjelder styret som 

UMBs øverste styrende organ. 
• Rektor har bestilt to forberedte innlegg, fra hhv eksternt og internt medlem. 
• Rektor oppsummerer diskusjonen i hovedpunkter ved slutten av saksbehandlingen. 

Hovedpunktene protokollføres. 
• Basert på rektors oppsummering av hovedpunkter utarbeider rektor et utkast til rapport om 

styrets arbeid som skal inngå i Rapport og planer (2011-2012). Dette utkastet sendes 
styremedlemmene på epost med en svarfrist til ca 06.02.2012. Basert på styremedlemmenes 
tilbakemelding utarbeider rektor en endelig rapport om styrets arbeid i 2011. 
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