UNIVERSITETET I STAVANGER
Styret
SAK 24/07

OPPLEGG FOR DEN VIDERE OU-PROSESSEN

Saken gjelder:
Den evalueringen av organisasjons- og ledelsesmodell som ble gjennomført høsten 2006
synliggjorde en del områder hvor det er klart potensial for forbedringer. I styresak 89/06
konkluderte styret med at (pkt. 2):
”Styret tar til etterretning at universitetsdirektøren på bakgrunn av erfaringene, ønsker å
videreutvikle organisasjonen ved å igangsette et OU-program med fokus på:
• Utvikle en målrettet og effektiv organisasjon
• Utvikle levende, dynamiske institutt hvor studenter og ansatte føler de blir sett og hørt,
og opplever faglig utvikling
• Utvikle flere og bedre arenaer for faglig og tverrfaglig samarbeid
• Utvikle ulike former for deltakelse og innflytelse; sikre dialog og samspill før
beslutninger fattes
• Bedre informasjon om viktige saker og om beslutninger som er fattet
• Lederutvikling på alle nivå
• Utvikling av støttefunksjoner og studentservice”
Formålet med denne styresaken er å orientere styret om hvordan universitetsdirektøren ønsker å
følge opp disse syv fokusområdene i den videre OU-prosessen.
Hovedvurdering:
Alle fokusområdene vil bli fulgt opp med sikte på å få frem forslag til forbedringstiltak.
Arbeidsformen vil kunne variere noe, men for flere av fokusområdene er det aktuelt å nedsette
arbeidsgrupper som kan utforme forslag til tiltak.
I oppnevningen av arbeidsgrupper vil det bli lagt vekt på å få til en bred og relevant
representasjon der både tilbyderne og brukerne av ulike tjenester er godt representert. I tillegg til
aktuelle enheter, vil både StOr og tjenestemannsorganisasjonene bli involvert i prosessen på en
god måte. Universitetsdirektøren vil så snart som mulig oppnevne arbeidsgrupper for de ulike
fokusområdene, samt utforme et konkret mandat for de enkelte gruppenes arbeid.
Noen områder og tiltak vil trenge grundig utredning og behandling i organisasjonen, mens andre
kan være relativt enkle å behandle og implementere. Målsettingen er å ha gjennomført det meste
av utredningsarbeidet allerede før sommeren.
Tiltak vil bli implementert fortløpende, etter forutgående formell behandling i den grad dette er
påkrevd i henhold til Hovedavtalen eller andre retningslinjer. Mer omfattende forslag vil bli
forelagt styret, jf sak 15/07 og 17/07.
For å sikre løpende kommunikasjon om fremdrift i prosessen vil det bli opprettet et eget nettsted
for OU-prosessen, samt utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for denne.
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