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Det vises til vedlagte referat fra styremøtene den 17. desember 2009 og 29. april 2010 ved Høgskolen
Stord-Haugesund (HSH) og til ledelsens orientering i UiS-styret den 25. mars i år om denne saken.
I brev av 24.11.2009 fra Høgskolen i Bergen (HiB) til HSH ønsker HiB å få avklart hvorvidt HSH (og
Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda) er interessert i et forpliktende samarbeid med HiB.
Rektor og universitetsdirektøren ved UiS var med i HSHs styremøte 3. mars i år. HSH-styret signaliserte
interesse for et tettere samarbeid med UiS, bl.a. på fagområdene sykepleie, lærerutdanning og sikkerhet.
HSH-styret synes også å være åpne for en eventuell sammenslåing med UiS. HSH og UiS har dessuten
TTO som anknytningspunkt: I 2009 ble det inngått en rammeavtale mellom HSH og Prekubator (som er
UiS sitt TTO-kontor), en avtale som skal fornyes høsten 2010.
HSH har hatt lignende møter med HiB som dem de har hatt med UiS.
I HSHs styremøte den 29. april ble det fattet følgende vedtak:
1. Styret ber om at det igangsettes forprosjekt knyttet til alternative samarbeidskonstellasjoner på
bakgrunn av initiativ fra Høgskulen i Bergen og Universitetet i Stavanger.
2. Rapportene legges frem til drøfting/vedtak i styret senest 7.september.
Da UiS-styret ble orientert om rektors og universitetsdirektørs diskusjon med HSH-styret den 3. mars i vårt
styremøte den 25. mars i år, tolket universitetsdirektøren kommentarene dit hen at UiS-styret støtter de
sonderinger som er gjort for å formalisere et tettere samarbeid, eventuelt en sammenslåing av de to
institusjonene. Siden dette var en muntlig orientering, ble saken ikke protokollert.
I det videre arbeidet vil universitetsdirektøren se det som en styrke for UiS om rektor og direktør kan gå
inn i arbeidet i de forprosjektene som settes i gang fra HSH, og oppfølging av dem, med vårt styrets støtte
til å arbeide for et formalisert og forpliktende samarbeid med virkning fra 1.1.2011, eventuelt en sammenslåing av de to institusjonene. Dersom HSH er innstilt på en sammenslåing, er UiS forberedt på at dette
kan gjøres med virkning allerede fra 1.1.12.
Forslag til vedtak:
Styret ved Universitetet i Stavanger ønsker et forpliktende og formelt faglig og administrativ samarbeid
med Høgskolen Stord-Haugesund, og gir rektor og direktør fullmakt til å delta med dette siktemål i
forprosjektene initiert av Høgskolen Stord-Haugesund, herunder vurdere en eventuell sammenslåing av
de to institusjonene.
Stavanger, 1. juni 2010.
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