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Prosess for revidering av fordelingsmodellen på HF 
 
Innledning 
I tråd med tidligere fakultetsstyrevedtak skal fakultetsstyret revidere fakultetets fordelingsmodell hvert fjerde 

år. Under er forslag til prosessutkast med mål om å vedta revisjon av fordelingsmodellen i 

fakultetsstyremøtet i juni 2022, for å kunne implementere den i fordelingen for år 2024. Instituttledermøtene 

vil brukes som en arbeidsgruppe for revisjonen. Saken vil derfor tas innom instituttledermøtet flere ganger i 

løpet av høsten 2021, vinter 2022 og våren 2022.  

 

Det legges opp til en gjennomgang av fordelingsmodellen, mål med revisjonen og avgrensninger, og en 

presentasjon av elementene som inngår i revisjonen i november og desember 2021. Videre følger diskusjon 

av de ulike elementene som skal revideres fra november til mai 2022. Vedtak av revisjonen gjøres i 

fakultetsstyremøtet i juni 2022.  

 

 

 

 
Dato Møter Formål 

14.9.21 

 

Dekanatmøtet 

 

 

Med utgangspunkt i dekanatseminaret i juni legges 

det frem en plan for prosess for revisjon av 

fordelingsmodellen til HF. 

26.10.21 Dekanatmøtet Revidert plan for prosess og gjennomgang av første 

presentasjon for instituttlederne på instituttledermøtet 

03.11.21 

03.11.21 Instituttledermøtet Presentasjon av overordnet mål med revisjonen og 

overordnede utfordringer med modellen. 

Gjennomgang av fordelingsmodellen med 

instituttledere. Vise eksempler hvordan dagens 

fordelingsmodell fungere eller påvirker instituttene. 

30.11.21 Dekanatmøtet Første diskusjonssak med instituttledederne 

gjennomgås med dekanatet, samt fremlegg på 

fakultetstyremøtet. Diskutere kva som tas opp med 

instituttlederne på neste instituttledermøte.Forslag til 

hva vi legger frem av alternativer til endringer.   
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3.12.21 Fakultetsstyremøtet O-sak. Presentasjon av overordnet mål med 

revisjonen og overordnede utfordringer med 

modellen, samt prosessen for revidering. 

Presentasjon av elementer som inngår i revisjonen. 

Gjennomgang av fordelingsmodellen med 

fakultetsstyret.  

7.12.21 

 

Dekanatmøtet 

 

Videre forslag til endringer i fordelingsmodellen 

basert på instituttledermøtet 01.12.21  

15.12.21 Instituttledermøtet Første diskusjon om endringer i revisjon av 

fordelingsmodellen. Er det andre ting enn det som 

ble diskutert på forrige møte som bør diskuteres. 

18.1.22 Dekanatmøtet Gjennomgang presentasjon til instituttledermøtet 

26.1.22. Start forberedelse sak til styreseminar 

18.2.22 om revisjon av fordelingsmodellen, 

26.1.22 Instituttledermøtet Videre diskusjon av endringer i fordelingsmodellen 

basert på gjennomgang med dekanatet 19.1.22. 

1.2.22 Dekanatmøtet Forberedelse sak til styreseminar 18.2.22 om revisjon 

av fordelingsmodellen.  

4.2.22 Fakultetsstyremøtet 

Styreseminar 

D-sak. Presentere utfordringer med dagens 

fordelingsmodell og alternativer til endringer på 

styreseminaret. 

22.2.22 Dekanatmøtene 

 

Diskusjon med dekanatmøtet etter 

fakultetsstyreseminar/møte om veien videre. 

Gjennomgå videre sak til instituttledermøtet 2.3.22. 

2.3.22 Instituttledermøtet Diskusjon med instituttlederne om alternativer for 

endringer etter fakultetsstyreseminar/møtet. 

9.3.22 Dekanatmøtene Forberede sak til fakultetsstyremøtet 11.3.22. 

11.3.22 Fakultetsstyremøtet D-sak. Diskusjon av endringer i fordelingsmodellen..  

29.3.22 Dekanatmøtene Forberede sak til instituttledermøtet 6.4.22 og 

fakultetsstyremøtet 8.4.22. 

6.4.22 Instituttledermøtet Gjennomgang av sak til fakultetsstyremøtet 8.4.22. 

8.4.22 Fakultetsstyremøtet D-sak. Avsluttende diskusjon om revidering av 

fordelingsmodellen. 

26.4.22 Dekanatmøtene Avsluttende diskusjon og forberedelse av sak til 

instituttledermøtet 4.5.22 og fakultetsstyremøtet i 

mai. 

4.5.22 Instituttledermøtet Avsluttende diskusjon om endringer i 

fordelingsmodellen og sak til fakultetsstyremøtet i 

mai. 

MAI og JUNI 22 Økonomiseksjonen Ferdigstiller sak til fakultetsstyremøtet i juni.  

7.6.22 Dekanatmøtene Presentere ferdig sak om revidert fordelingsmodell. 

17.6.22  Fakultetsstyremøtet V-sak. Vedtak av revidert fordelingsmodell. 

 


