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Ang. Forlengelse av styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid 
 
Leder for styret ved Nord universitet og eksterne styrerepresentanter har vært i KD og lagt fram en sak 
som må ha gjort inntrykk. KD har i ettertid gjort vedtak om å forlenge styreperioden med to år. Ingen 
andre perspektiver fra ledelse eller styret er lagt til grunn. 
 
Saken har ikke vært behandlet i styret og har heller ikke vært kjent for ledelsen, så styreleder og eksterne 
representanter har gått bak ryggen på resten av styret. 
 
Prosessen er høyst kritikkverdig og vedtaket er uforståelig. 
 
I brevet om vedtaket viser KD til universitets- og høyskoleloven § 9-4 femte ledd som gir KD rett til å 
forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid i særlige tilfeller.  
 
Fagforeningene ved Nord universitet mener at KD ikke har rett til å gjøre vedtaket fordi det bryter med 
intensjonene i lovbestemmelsen. I forarbeidene som er Ot.prp. nr. 71 (2008-2009) heter det følgende: 
 

«Kunnskapsdepartementet bør i særlige tilfelle kunne forlenge styrets funksjonsperiode og 
styremedlemmenes tjenestetid. Dette vil gjelde samtlige styremedlemmer, og må skje i 
samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene.» 

 
Dette vedtaket er gjort bak styrets rygg. Det har ikke vært behandlet og har slett ikke skjedd i samarbeid 
og overensstemmelse med styremedlemmene. Dette vedtaket må gjøres om umiddelbart! 
 
I følge loven skal det også foreligge et særlig tilfelle. Hva det særlige tilfellet her består i, vites ikke. 
Vedtaket begrunnes bare generelt med følgende ordlyd "På bakgrunn av de utfordringer Nord 
universitet står over for, mener departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet.".  
De samlede fagforeningene ved Nord universitet forlanger en meget god forklaring på hva dette særlige 
tilfellet består i.  
 



Vi bestrider dermed at det foreligger en situasjon som gjør det mulig å anvende U-H loven § 9-4 femte 
ledd og vi bestrider at §9-4 kan anvendes fordi den nødvendige styrebehandlingen ikke er gjort. 
Det foreliggende vedtaket har gjort Nord universitet til en svakere organisasjon, og er stikk i strid med 
det som synes å kunne være hensikten med vedtaket. 
 
Kontinuiteten ved Nord universitet ligger i organisasjonen selv og ikke i styret som sådan. 
Henvisningen til kontinuitet og stabilitet blir absurd når også kontinuiteten i styrearbeidet blir brutt med 
det tillitsbruddet som denne operasjonen innebærer. Hvordan skal styret i fortsettelsen kunne arbeide 
som et kollegium med den splittelsen som nå har oppstått? 
 
Demokratiet ved universitetet er også satt ut av spill ved at nytt styre ikke blir valgt. De ansatte mister 
ytterligere innflytelse på veien videre. 
 
Dette brevet er utarbeidet av alle fagforeningene ved Nord universitet. Vi er til stede på alle studiesteder 
og representerer 80% av de ansatte på alle nivå. Vi protesterer samlet på det sterkeste både mot 
prosessen og dette vedtaket som vi oppfatter som ulovlig. 
Det er forstemmende at et slik vedtak kan gjøres uten at andre syn også er lagt til grunn. 
 
Vi ber om en utdypende forklaring fra KD på hvorfor dette har skjedd og hvorfor resten av styret ikke er 
involvert slik det klart slås fast i forarbeidene til UH-loven. 
 
Styreleder har splittet styret og dermed satt tilliten til egen rolle i spill ved denne operasjonen. For å 
gjenopprette tilliten til styreleder er det helt nødvendig å behandle saken som egen sak i styret. 
 
Vedtaket i KD må annulleres og saken må styrebehandles slik lovens intensjon krever. 
 
Departementet må vurdere saken på nytt etter at den er behandlet i styret. 
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Kontaktpersoner 
Forskerforbundet: Terje Fallmyr eller Ole Jakob Sørensen 
Utdanningsforbundet: Roger Hanssen 
LO/NTL: Trude Gystad 
Norsk Sykepleierforbund: Kari Skarsaune 
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