Vedtak om fusjon HBV - HiT
Styrevedtaket:
Styrene ved HBV og HiT tar til etterretning at regjeringen vil slå sammen en rekke
utdanningsinstitusjoner for å styrke kvaliteten i høyere utdanning og forsknings- og
utviklingsarbeid. Med bakgrunn i regjeringens ambisjoner og grunnlagsdokumentene
som ble vedtatt av styret 12. mars 2015, anbefaler styrene regjeringen om å fatte
vedtak om sammenslåing mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i
Telemark. Styrene forutsetter at muligheten for universitetsetablering opprettholdes
etter Stortingets behandling av Meld.St. 18 (2014-2015).
2. Styrene ved HBV og HiT tar til etterretning regjeringens ønsker og anbefalinger om
at fusjonstidspunktet settes til 01.01.2016.
3. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at den fusjonerte virksomhetens navn blir
Høgskolen i Sørøst-Norge. Styrene ønsker at det i den kgl. resolusjonen framgår at
formålet med fusjonen er universitetsetablering i BTV-regionen, f.eks. gjennom en
formulering om at når den sammenslåtte institusjonen etableres som universitet, vil
navnet være Universitetet i Sørøst-Norge.
4. Ved siden av fusjonstidspunkt, navn på den nye institusjonen og at fusjonens formål
er
universitetsetablering, anbefaler styrene at det i kgl. res framgår at den nye
institusjonen skal være en enhetlig flercampusinstitusjon med studiesteder i alle tre
fylker, og med en sterk felles identitet knyttet til en profesjonsrettet og
arbeidslivsorientert hovedprofil. Det bør understrekes at fusjonen vil gjøre den nye
institusjonen bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer,
og at den nye institusjonen i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og
nasjonale- og internasjonale kunnskapsaktører, skal tilby utdanning, forskning og
kunnskapsformidling av høy kvalitet.
5. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at regjeringen snarest oppnevner et
interimsstyre
som får beslutningsmyndighet i alle saker som angår etablering av den nye
institusjonen. Styrene anbefaler at interimsstyret får 12 medlemmer: 4 eksterne
medlemmer (inkludert styreleder),4 faglige ansattrepresentanter (to fra hver
virksomhet), 2 administrative ansattrepresentanter (en fra hver virksomhet) og 2
studentrepresentanter (en fra hver virksomhet). De to rektorene er sekretærer for
interimsstyret og legger i fellesskap frem saker for interimsstyret.
Av hensyn til kontinuitet i ledelse av fusjonsprosessen, anbefaler styrene at
interimsstyret oppnevnes/velges slik at det kan fortsette som institusjonsstyre i første
styreperiode. Styrene anbefaler at institusjonsstyret settes sammen i henhold til
UHlovens
hovedmodell. Det innebærer at administrativt ansattes representasjon
reduseres fra to til én representant ved overgangen fra interimsstyre til

institusjonsstyre. I første styreperiode har vararepresentanten for tekniskadministrativt ansatte møte – og talerett.*
I medhold av reglement for valg av interne styremedlemmer ved Høgskolen i
Telemark, fastsatt av styret den 23.02.12, delegeres rektor i medhold av § 4
(Valgstyret) myndighet til å oppnevne valgstyre, herunder utpeke leder og nestleder, i
forbindelse med videre prosess hva gjelder valg av interne representanter til
interimsstyret.
Dersom Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til ny hovedmodell for styring og
ledelse av institusjonene, er styrene innforstått med at det vil innebære ekstern
styreleder og ansatt rektor i første styreperiode.
6. Det nedsettes en prosjektorganisasjon som skal lede fusjons- og
universitetsprosjektet
slik det fremgår av saksfremlegget. Rektorene gis myndighet til å utforme detaljerte
mandat samt oppnevne ledere og medlemmer i prosjektorganisasjonen i samsvar med
føringene i saksframlegget.
Endelig vedtak legges ut så snart det er klar. Endringene styrene ønsket var flg:
Pkt. 3
Styrene ønsket navnet også på nynorsk – Høgskulen i Søraust-Noreg
Pkt. 5: Styrene ønsket flg. tilføyelse: I første styreperiode har vararepresentanten for
teknisk-administrativt ansatte møte – og talerett.
Pkt. 6: Mandatene legges fram for interimstyret for godkjenning.

