10/18 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Mandat og sammensetning
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:




Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal
styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av
universitets studieportefølje. Rådene skal bidra til at utviklingen av
universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning
(EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene
som fylkeskommunene har ansvar for
d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og
drøfting av EVU-tilbud
Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.

2. RSAene skal ha følgende representanter: NHO (Nordland og Trøndelag), LO
(Nordland og Trøndelag), Nordland og Trøndelag fylkeskommuner,
helseforetakene (Nord og Midt-Norge), Fylkesmannen i Nordland og i Trøndelag,
NAV (Nordland og Trøndelag), vertskommunene for Nord universitets sine
studiesteder i Nordland og Trøndelag, studentparlamentet, rektorat og dekanat
ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å justere deltakersammensetning i RSAene etter behov og
sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av
inneværende styreperiode.
Møtebehandling
Asbjørn Røiseland fremmet tilleggsforslag om at KS deltar i RSA.
Aslaug Mikkelsen fremmet et tilleggsforslag om at et utvalg av små og større private
bedrifter bør inviteres inn i RSA. Rektor får fullmakt til å vurdere kriterier og deretter invitere
noen bedrifter til å delta.
Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene.
Votering
Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Styret vedtar at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:




Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal
styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av
universitets studieportefølje. Rådene skal bidra til at utviklingen av
universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning
(EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene
som fylkeskommunene har ansvar for
d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og
drøfting av EVU-tilbud
Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.

2. RSAene skal ha følgende representanter: NHO (Nordland og Trøndelag), et utvalg
bedrifter, LO (Nordland og Trøndelag), Nordland og Trøndelag fylkeskommuner,
helseforetakene (Nord og Midt-Norge), KS Trøndelag og Nordland, Fylkesmannen
i Nordland og i Trøndelag, NAV (Nordland og Trøndelag), vertskommunene for
Nord universitets sine studiesteder i Nordland og Trøndelag, studentparlamentet,
rektorat og dekanat ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å justere deltakersammensetning i RSAene etter behov og
sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av
inneværende styreperiode
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11/18 Studieledere FSH og FLU
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Saknr
11/18

Vedtak
Styret tar beskrivelsen av status om studieledere ved Fakultet for lærerutdanning og kunstog kulturfag og Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap til orientering.

12/18 Utdannings- og forskningsledelse ved Nord universitet
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Vedtak
Styret tar saken til orientering.
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Saknr
12/18

13/18 Status og vidare planer med å utvikla eit tett og forpliktande samarbeid
mellom GLU og lokale skuleeigarar
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Saknr
13/18

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

14/18 Delegasjon av myndighet til å gi skriftlig advarsel til studenter
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Saknr
14/18

Rektor trakk saken.

15/18 Årsrapport 2017 - Læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
05.02.2018

Saknr
15/18

Møtedato
05.02.2018

Saknr
16/18

Vedtak
Styret tar vedlagte rapport til orientering.

16/18 Langtidsdagsorden 5. februar
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet
Vedtak
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:
8. mars
Rektor rapporterer
Årsrapport 2017 – 2018 med styrets beretning og årsregnskap
Kompetanseplan
Digitale læringsformer
Studiebarometeret
Samarbeidsavtaler NF, TFoU
Samarbeidsavtale Sintef Helgeland
Økosystem for innovasjon og verdiskaping
Doktorgradsutdanningene – analyse av status 2017 og tiltak
Oppretting av studentombud
Lærerutdanning
Interne retningslinjer for bevertning og representasjon
Bierverv – retningslinjer
Oppnevning av styremedlemmer Nord studentsamskipnad
Open access – policy
Campusstruktur
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23. og 24. april (seminar og styremøte)
Rektor rapporterer
Kompetanseplan
Campusstruktur – status analysearbeidet
Status prosjekt administrativ organisering
Kommunikasjonspolitikk
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign, og opplegg for
medarbeiderundersøkelse
11. og 12. juni
Rektor rapporterer
Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 1. tertial
Foreløpig studieportefølje
Evaluering organisasjonsdesign
Tilstandsrapport for sektoren
Lokale lønnsforhandlinger
Kompetanseplan
Campusstruktur – prinsipper og vekting av parameter
Delstrategi for internasjonalisering
Delstrategi for digitalisering
Status ph.d. produksjon og prognose 2018
Status forskningsproduksjon
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
13. og ? september (styremøte og strategiseminar)
Rektor rapporterer
Budsjett foreløpige rammer
Styrets møteplan 2019
Eierstyring Nords selskaper
Budsjettsatsing 2020 – satsing utenfor rammen
Kompetanseplan
Campusstruktur – foreløpige resultater av vurderingene
Personalpolitikk
25. oktober
Rektor rapporterer
Budsjettsatsing 2020 satsing utenfor rammen
Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Etablering av nye studier
Kvalitetsrapport for utdanning
Info om statsbudsjettet
Kompetanseplan
Campusstruktur – vurderinger
Analyse kandidatproduksjon og studentopptaket
Evaluering av organisasjonsdesign - resultat
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