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Tilråding:
Styret vedtar organisering av NTNU i 2016 som framstilt i organisasjonskart.
_________________________________________________________________________________
Bakgrunn
I fusjonsarbeidet er det lagt opp til at ny faglig og administrativ organisering av NTNU som følge av
fusjon gjennomføres fra 01.01.2017, evt. fra 01.08.2017 når det gjelder instituttnivået. Det fusjonerte
NTNU må samtidig fra første dag etter fusjon ha en ledelse med nødvendige fullmakter på plass i alle
funksjoner. Dette vil være en overgangsordning.
Ettersom det er fire institusjoner som 01.01.2016 blir en institusjon må ledelsesfunksjoner fastsettes
gjennom vedtak i form av organisasjonskart. Det er styret selv som bestemmer universitetets
organisering av virksomheten på alle nivå, jfr. universitets- og høgskoleloven § 9-2.
Som kjent er det vedtatt gjennom Kgl.res. av 19. juni d.å. og brev fra Kunnskapsdepartementet av
samme dato at det etableres et utvidet styre ved NTNU fra 01.01.2016, og at dette styret har
myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye institusjonen fra 01.11.2015. Sak
om organisering av NTNU i 2016 fremmes derfor for styret iht. til dette.
Ledelsesfunksjoner
For å sikre nødvendig kontinuitet og for å beholde kompetanse er det vurdert som nødvendig at
institusjonen ledes på samme måte i 2016 som i dag, i den grad dette er mulig. Dette er en følge av
hovedoppgaven for fusjonsforberedelsene inneværende år, som er å sikre drift av alle nødvendige
funksjoner i 2016. Rektor har i tråd med dette avklart organiseringen av universitetet før sommeren
gjennom drøftinger i Styringsgruppa for fusjonen, der de fire rektorene sitter sammen med
representanter for ansatte og studenter. Rektors beslutning er betinget av at styret slutter seg til
forslaget om organiseringen i 2016.
I forslaget til organisasjonsstruktur er det lagt som prinsipp at virksomheten ved de tre høgskolene
«flyttes på rot» inn i NTNU. Det betyr at alle organisasjonsenheter fortsetter i 2016 slik de er i 2015.
Unntaket er den øverste ledelse. Rektorstillingene samt stillingene som prorektorer ved de enkelte
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institusjoner vil nødvendigvis bli avviklet. Ettersom fusjonen er å betrakte som en
virksomhetsoverdragelse i juridisk forstand, vil rektor ved NTNU fortsette. Rektor har valgt å foreslå
at hans nærmeste ledelse også består i 2016, begrunnet i behovet for kontinuitet og styringskraft i
overgangsperioden 2016. Dette gjelder tre prorektorer og to direktører. Det er videre forutsatt at
ledere på alle nivå i nåværende NTNU fortsetter i 2016. For høgskolene har rektor foreløpig besluttet
noen særskilte ordninger i 2016 ut over å beholde nåværende organisatoriske enheter.
NTNU i Gjøvik
Høgskolen i Gjøvik (HiG) avvikles, men videreføres i 2016 som faglig og administrativ enhet på nivå 2 i
den nye organisasjonen. Høgskolen har i dag ekstern styreleder, tilsatt rektor med helhetlig ansvar og
rollen som sekretær for styret. NTNU i Gjøvik beholder i 2016 en stedlig leder med stillingsbenevnelse
viserektor, og med samlet ansvar for faglig og administrativ virksomhet. I tillegg skal det være en
administrativ leder som på vegne av den øverste lederen har ansvar for det teknisk-administrative
støtteapparatet. Denne rapporterer til viserektor og inngår i hans ledergruppe. Likeledes rapporterer
dekanene fortsatt til stedlig leder. Underliggende teknisk-administrative seksjoner/grupper ved
NTNU i Gjøvik rapporterer som i dag til administrativ leder.

Viserektor inngår i rektors ledergruppe. Det vil være kobling, men ikke rapporteringslinje, til
administrativ ledelse i nye NTNUs fellesadministrasjon. Det opprettes egnede fora for å dekke dette
behovet.
NTNU i Ålesund
Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har noen andre rapporteringslinjer og ansvarsforhold i toppledelsen i dag.
Rektor er valgt, og høgskoledirektør er øverste administrative leder og sekretær for styret. Det
foreslås som for NTNU i Gjøvik opprettelse av stilling som viserektor i 2016, med ansvar for faglig
og administrativ virksomhet. Viserektor inngår i rektors ledergruppe.
Som for NTNU i Gjøvik skal det være en administrativ leder som på vegne av den øverste lederen har
ansvar for det teknisk-administrative støtteapparatet. Denne rapporterer til viserektor og inngår i
hennes ledergruppe. Dekanene rapporterer fortsatt til stedlig leder. Underliggende tekniskadministrative seksjoner/grupper ved NTN i Ålesund rapporterer som i dag til administrativ leder.
Viserektorstillingene
Rektor ved HiG har i dag en åremålsstilling som går ut ved årsskiftet. Rektor ved HiÅ er valgt, og
hennes funksjonstid utgår også i 2015. Begge har derved stilling som fast vitenskapelig ansatt fra
01.01.2016. Rektor vil foreta en midlertidig omdisponering av begge disse til stilling som viserektor
for 2016, jfr. Tjenestemannsloven § 12.
Organisering av virksomheten i Trondheim
Nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) vil ikke ha en leder med helhetlig ansvar fra
01.01.2016. Det foreslås her en annen løsning enn for NTN i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Virksomheten ved nåværende HiST i Trondheim blir allerede fra årsskiftet sterkt integrert i det nye NTNU.
Det er ikke behov for en stedlig lokal ledelse. Det foreslås derfor at nåværende fakulteter ved HiST
blir nye fakulteter i NTNU i 2016. Dekanene ved disse fakultetene rapporterer til NTNUs rektor og
blir med i dekanmøtet. Rektor ved HiST er tilsatt av NTNUs styre i ny stilling som prorektor i 2016.
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Den sentrale Høgskoleadministrasjonen blir organisert slik at dagens direktører i det tekniskadministrative tjenestene rapporterer til aktuell øverste direktør eller prorektor ved nye NTNU, og
inngår dermed i de respektive direktørenes/prorektors ledergrupper. Konkret betyr dette at
ledergruppen til de øverste lederne i fellesadministrasjonen i nye NTNU blir utvidet med øverste
leder av tilsvarende tjenester ved HiST, og at tilsatte i seksjonene/avdelinger ved HiST rapporterer
fortsatt til sin direktør/leder.
Det er forøvrig satt i gang utredninger av hvordan universitetet skal organiseres i 2017, faglig og
administrativt. Dette blir fremmet som egne saker for styret i løpet av 2016.
Nedenfor følger organisasjonskart i tråd med rektors forslag om organisering av NTNU i 2016
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