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Nye Universitets- og høgskolerådet
Innledning
Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) implementeres fra 1. januar 2018. Det innebærer
at UHRs strategiske råd og utvalg får nye navn og skal konstitueres i løpet av våren 2018, i
tråd med UHRs nye vedtekter og retningslinjer for de strategiske enhetene. Vi oppfordrer alle
til å sette seg inn i disse. Endringene er kort beskrevet nedenfor.
Som et ledd i omorganiseringen og fornyelsen som nå finner sted vil UHR også få ny
webløsning og grafisk profil i løpet av våren 2018.
Bakgrunn
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlemsorganisasjon som skal
• fremme universiteter og høyskolers interesser,
• bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren og
• skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt
andre nasjonale og internasjonale aktører.
Universitetsrådet og Høgskolerådet ble slått sammen til Universitets- og høgskolerådet (UHR)
i 2000, men det ble ikke gjennomført en helhetlig gjennomgang av organisasjonen etter
sammenslåingen.
Representantskapet fattet følgende vedtak 15. november 2017:
1. Representantskapet vedtar forslaget til ny organisasjonsmodell for UHR innenfor
dagens ressursrammer. Styret får fullmakt til å vedta endelig organisering og nytt
organisasjonskart i tråd med representantskapets diskusjon.
2. Representantskapet vedtar forslaget til nye vedtekter for UHR og gir styret fullmakt til
å justere vedtektene i henhold til representantskapets diskusjon.
3. Ny organisasjon, vedtekter og retningslinjer for UHRs enheter gjelder fra 1. januar
2018.
4. Styret får ansvar for å foreta fremtidige justeringer av UHRs organisasjonskart og
vedta retningslinjer for UHRs enheter.
Representantskapet understreket også at institusjonene fremover vil bidra mer til å løse
oppgaver for fellesskapet.
14. desember 2017 vedtok UHRs styre ulike tiltak for å ivareta den nye organiseringen av
UHR innenfor dagens kostnadsramme. Fra 1. januar 2018 skal institusjonene selv dekke alle
reiseutgifter knyttet til aktiviteter i UHRs regi. Det er også behov for å effektivisere og
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redusere møtehyppigheten i enkelte av UHRs strategiske enheter og arbeidsutvalg. Styret
besluttet også at sekretariatsfunksjonen for UHR-Bibliotek og UHR-Museum skal ivaretas av
institusjonene.
Videre vedtok styret nye, felles retningslinjer for de strategiske enhetene i UHR. UHRs
strategiske enheter er viktige rådgivende enheter for styret, og styret ønsker å presisere
enhetenes mandat på sitt møte 9. februar 2018.
Ny organisasjonsmodell og nytt organisasjonskart
UHR får ny organisasjonsmodell i 2018. Dette innebærer at det blir tre beslutningsnivåer i
UHR, samt et faglig nivå under de strategiske enhetene.
Representantskapet er UHRs øverste organ og består av rektorer og direktører
(institusjonenes daglige ledelse) fra alle UHRs medlemsinstitusjoner. Styret har fortsatt elleve
medlemmer, men med personlige vararepresentanter. De velges på representantskapsmøtet for
en periode på to år, med mulighet for forlengelse.
Nye UHR vil fortsatt ha fagstrategiske og fellesstrategiske enheter (omtales som strategiske
enheter) under styret, men sammensetningen endres noe og oppgavene til enhetene
tydeliggjøres. Formålet til de strategiske enhetene er å være nasjonale samordningsarenaer for
medlemsinstitusjonene og gi råd til UHRs styre.
Nye UHR vil ha åtte fagstrategiske enheter og seks fellesstrategiske enheter. De strategiske
enhetene har arbeidsutvalg og de kan opprette og nedlegge nasjonale fagorganer,
arbeidsgrupper og prosjekter etter behov. Dette er nærmere beskrevet i felles retningslinjer for
de strategiske enhetene. På vedlagte organisasjonskart vises kun de strategiske enhetene, fordi
det er opp til den enkelte strategiske enhet å beslutte hvilke nasjonale fagorganer og
arbeidsgrupper som skal etableres under enheten.
Navnene på de strategiske enhetene og fagorganene harmoniseres slik at tilhørigheten og
plasseringen i UHR blir tydelig.
De strategiske enhetene får som hovedregel sekretariatsressurser i UHR. De nasjonale
fagorganene skal som hovedregel ha sekretariatsressurser på medlemsinstitusjonene. På grunn
av ressurssituasjonen, besluttet styret 14. desember 2017 at UHR-Museum og UHR-Bibliotek
har sekretær fra institusjonene og et kontaktpunkt i UHRs sekretariat.
Nye vedtekter for UHR
UHRs vedtekter beskriver UHRs formål og representantskapets og styrets rolle og oppgaver.
Vedtektene er oppdatert og forenklet. UHRs navn på engelsk endres til Universities Norway.
Det blir fra og med 2018 ett formelt representantskapsmøte i mai og en konferanse på høsten.
I tillegg endres reglene for avstemming slik at hver institusjon har én stemme, se vedlagte
vedtekter.
Nye retningslinjer for UHRs strategiske enheter
Felles retningslinjer for UHRs strategiske enheter innebærer en harmonisering av regelverket
for fagstrategiske og fellesstrategiske enheter. Retningslinjene beskriver de strategiske
enhetenes rolle og gir føringer for enhetenes oppgaver og ressursbruk. UHR er en stor
organisasjon der enhetene har ulike behov. Retningslinjene uttrykker minimumskrav, slik at
de skal være hensiktsmessige for UHRs ulike fag- og fellesstrategiske enheter.

De strategiske enhetene og arbeidsutvalgene deres skal bidra til at organisasjonen når UHRs
mål. De skal være nasjonale samordningsarenaer for medlemsinstitusjonene og gi råd til
UHRs styre. I retningslinjene stilles det også krav om harmonisering av navn på faste
strukturer også under de strategiske enhetene.
Alle institusjoner som tilbyr gradsgivende utdanning innen et fagområde har rett til
representasjon i UHRs fagstrategiske enheter (UHR-Helse og sosial, UHR-MNT, UHRSamfunnsfag, UHR-Humaniora, UHR-Lærerutdanning, UHR-Kunst, design og arkitektur,
UHR-Økonomi og administrasjon og UHR-Samisk).
Alle medlemsinstitusjonene inviteres også til å delta i de fellesstrategiske enhetene (UHRForskning, UHR-Utdanning, UHR-Administrasjon og UHR-Bibliotek)1. Dette er en vesentlig
endring fra dagens utvalg i UHR.
Fagstrategiske og fellesstrategiske enheter forventes å møtes én til to ganger i året. Hver
institusjon representeres med minimum én representant, men det er mulig å delta med flere
dersom dette er hensiktsmessig.
Arbeidsutvalgene velges av den strategiske enheten. Det forventes at arbeidsutvalgene
avholder om lag fire møter i året, noe som er en reduksjon i forhold til dagens møtefrekvens.
Flere av UHRs råd og utvalg har i dag eksterne medlemmer. I ny organisasjon er det kun
representanter fra UHRs medlemsinstitusjoner og NSO som defineres som medlemmer.
Eksterne deltakere defineres som observatører med tale- og møterett og kan ikke velges til
arbeidsutvalgene. Dette gir en tydelig medlemsorganisasjon, samtidig som UHRs ønske om
tett samarbeid med arbeids- og næringslivet og andre ivaretas.
I de nye retningslinjene gis de strategiske enhetene myndighet til å opprette og nedlegge
nasjonale fagorgan og arbeidsgrupper etter behov. De nasjonale fagorganene er viktige
arenaer for faglig utvikling og nasjonal samordning, og vil inngå i UHRs permanente struktur.
I tillegg kan det være behov for å opprette arbeidsgrupper som ivaretar langsiktige eller mer
avgrensede oppgaver.
Implementering av ny organisasjon
De strategiske enhetene konstitueres i løpet av vinteren og våren 2018. Inntil dette er
gjennomført, ivaretas løpende oppgaver av et interimarbeidsutvalg bestående av dagens utvalg
eller arbeidsutvalg. UHR-Kunst, design og arkitektur er en ny strategisk enhet i UHR og må
utredes. Denne enheten konstitueres høsten 2018.
Det vil fortløpende komme egne invitasjoner til de konstituerende møtene i de strategiske
enhetene i henhold til oppsatte møteplaner.
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UHR-Publisering er satt sammen av ulike fagområder, instituttsektoren og helseforetak og skal ikke
oppnevnes nå. I UHR-Museum deltar kun institusjoner som har museum.
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