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Utkast till riktlinjer för rektors rådgivande organ
Beslut kring nedanstående utkast till riktlinjer för rektors rådgivande organ kommer att fattas
av rektor 2013-01-29 och ska gälla fr o m 2013-02-15.
”Rektor har beslutat (2013-01-29, dnr: xx-ÅÅÅÅ-xxx) att inrätta följande rådgivande organ: ett
kvalitetsråd och tre utskott (utskottet för lika villkor, utskottet för hållbar utveckling samt
utskottet för IT-frågor).
Ansvar och organisation
Det övergripande ansvaret för Högskolans arbete med kvalitet, inklusive lika villkor, hållbar
utveckling och IT, har högskolestyrelse och rektor. Styrelsen beslutar vart tredje år om
övergripande policy för respektive område samt kvalitetspolicy. Åtgärds- och handlingsplaner
för utskotten fastställs av rektor. Ansvariga för att ett aktivt arbete bedrivs är Högskolans
chefer.
Formerna för kvalitetsrådets arbete samt dialogen mellan kvalitetsrådet och dess utskott anges i
Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad (dnr: 19-2005-76).
Uppdrag
Kvalitetsrådet och dess utskott är rådgivande organ till rektor. Kvalitetsrådet och dess utskott
ansvarar var för sig för utarbetande av förslag till respektive övergripande policy. Utskotten
utarbetar förslag till åtgärds- och handlingsplaner inom respektive område. Kvalitetsrådet och
utskotten har ansvar för att stimulera utvecklingen inom respektive område och ska ha en god
överblick över denna utveckling inom Högskolan samt för omvärldsbevakning och att
myndighetskraven uppfylls.
Utskotten tar fram egna riktlinjer för det interna arbetet i enlighet med detta dokument.
Sammansättning
I kvalitetsrådet ingår följande ledamöter (enligt Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad, dnr:
19-2005-76):
ordförande (prorektor)
nämndsordföranden
förvaltningschefen
ordförande för den sammanslutning av studenter vid Högskolan som fått ställning som
studentkår
I utskotten ingår följande ledamöter:
ordförande
en representant för varje sektion
två representanter för förvaltningen
en representant för biblioteket
två student-/doktorandrepresentanter
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I utskottet för lika villkor ingår dessutom en personalföreträdare för respektive
personalorganisation
Utskotten får adjungera ytterligare personer
Ordförande utses av rektor. Representanter för sektioner, förvaltning och bibliotek utses av
rektor för en period av tre år efter förslag från sektionschefer, förvaltnings- och bibliotekschef.
Student-/ doktorandrepresentanter utses av den sammanslutning av studenter vid högskolan
som fått ställning som studentkår för en period av ett år. Personalföreträdarna för
personalorganisationerna utses av personalorganisationerna för en period av ett år. I råden ska
eftersträvas jämn könsfördelning i representationen.
Respektive förslag till ledamot ska skickas till rektor via registrator.”

Nuvarande organisation på Högskolan:
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