
 

 

 Møteprotokoll

 
Utvalg: Universitetsstyret 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 
Dato: 09.04.2014 
Tidspunkt: 09:15 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  
Torunn Lauvdal LEDER  
Frøydis Nordgård Vik MEDL  
Heidi Kristensen 
Pål Preede Revheim 
Amna Drace 
Ole Thomas Grimsli 
Dag Nordbø 

MEDL 
MEDL 
MEDL 
MEDL 
MEDL 

 

Kathrine Skretting MEDL  
Helene Falch Fladmark MEDL  
Bjørn Stordrange MEDL  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  
Morgan Konnestad MEDL  
   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   
Åshild Slettebø Morgan Konnestad  
   
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
  
Tor A. Aagedal 
Seunn Smith-Tønnessen 
Kristian Jørgensen 
Paal Pedersen 
Tor Martin Lien 
Elin Gauslaa 
 
Andre  møtt 

Universitetsdirektør 
Assisterende universitetsdirektør 
Budsjettsjef  
Kommunikasjonsdirektør 
Kommunikasjonsavdelingen 
Sekretariat 

Marit Aamodt Nielsen 
Dag Gjerløw Aasland 

Viserektor  
Viserektor 

 



SAKSLISTE 
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S 36/14 Godkjenning av innkalling   

S 37/14 Godkjenning av saksliste   

S 38/14 Protokoll fra forrige møte   

S 39/14 Aktivitetsoppnåelse 2013 2013/2157  

S 40/14 UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD 
for 2015 

2014/977  

S 41/14 CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering 
og omdisponering av midler 

2012/540  

S 42/14 Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2014 

2014/949  

S 43/14 Fellesprosjekt HiT / UiA - sluttrapport til høring 2011/1098  

S 44/14 Dialogmøte med Agderforskning 2014/20  

S 45/14 Referat- og rapportsaker 9.4.14 2014/20  
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S 47/14 Informasjonsutveksling og oppfølging   

 
 



S 36/14 Godkjenning av innkalling 
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Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 
 

S 37/14 Godkjenning av saksliste 
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Ettersendt/ delt ut på møtet: 
- S-sak 40/14: UiAs resultater 2013 
- S-sak 43/14: Fellesprosjekt HiT – UiA, sluttrapport til høring 
- S-sak 45/14 nr. 10: Referat fra drøftingsmøte 8.4.14 
- S-sak 47/14: Regjeringsadvokatens tilbakemelding til UiA om dom i Agder Lagmannsrett 
 

Enstemmig vedtak: 

Sakslista ble godkjent 
 

S 38/14 Protokoll fra forrige møte 
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Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 
 



S 39/14 Aktivitetsoppnåelse 2013 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar følgende justeringer i fakultetenes ramme for 2014 basert på 
aktivitetsoppnåelsen i 2013: 
 

Fakultet

Aktivitets‐ 

oppnåelse

Handelshøyskolen               ‐747 970 

Helse‐ idrettsvitenskap 660 379                 

Humaniora og pedagogikk ‐996 724               

Kunstfag 889 410                 

Teknologi og realfag 137 886                 

Samfunnsvitenskap ‐546 342               

SUM ‐603 360                 
 

2. Netto inndratte midler på 0,6 mill kr overføres til styrets behandling av revidert budsjett 
i juni. 
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Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 40/14 UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2015 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 
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Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 



S 41/14 CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering og 
omdisponering av midler 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar at CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) etableres som et 
toppsatsingsområde. 
Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag tildeles en 
grunnfinansiering på kr 1 million pr. år i fire år. Midlene tildeles det fakultetet som har ledelse 
av senteret og innarbeides i revidert budsjett ved blant annet å omdisponere midler som ble 
avsatt til professorstilling. 
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Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 42/14 Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2014 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag til 
Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/satsingsområder. 
 

2. Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for kunstfag: 1 
- Fakultet for teknologi og realfag: 1 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 
- Handelshøyskolen ved UiA: 1 
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Fladmark hadde følgende alternativt forslag til vedtak i pkt 2  

Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 2 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 

 



Stordrange hadde følgende alternativt forslag til vedtak i pkt 2  
Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 1 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 
- Handelshøyskolen ved UiA: 2, hvorav en ufordelt på fagområde 

 
 
Det ble votert over de tre forslagene til vedtak. 
 
Stordranges alternative forslag til vedtak falt med to mot ni stemmer. 
 
Fladmarks alternative forslag til vedtak ble vedtatt med sju mot fire stemmer for 
universitetsdirektørens forslag. 
 
 

Vedtak: 

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag til 
Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/satsingsområder. 
 

2. Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende fordeling 
på fakultetene: 
- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 
- Fakultet for teknologi og realfag: 2 
- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 

 

S 43/14 Fellesprosjekt Høgskolen i Telemark / Universitetet i Agder - 
sluttrapport til høring 
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Universitetsdirektøren foreslo tillegg i forslag til vedtak: 
«Universitetsdirektøren gis fullmakt til å revidere høringsbrev med de signaler som kom fram i 
styremøtet og utvide listen med høringsinstanser.» 
 
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag. 

Enstemmig vedtak: 

Styret tar Prosjektstyrets sluttrapport fra fellesprosjekt med HiT til foreløpig orientering. Styret 
ber om at sluttrapporten sendes på høring med oversendelsesbrev og liste over høringsinstanser 
som foreslått i saksunderlaget.  
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å revidere høringsbrev med de signaler som kom fram i 
styremøtet og utvide listen med høringsinstanser 



S 44/14 Dialogmøte med Agderforskning 
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Administrerende direktør ved Agderforskning, Kristin Wallevik orienterte styret blant annet om 
virksomhetens økonomiske situasjon, faglig profil og strategiske utvikling. 
 
Styret merket seg den økonomiske snuoperasjonen som var gjennomført og den positive 
utviklingen i driften av selskapet. Styret takket for god dialog og nyttig orientering. 
 

S 45/14 Referat- og rapportsaker 9.4.14 

Forslag til vedtak: 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.04.2014  

 
1. Det sentrale forskningsutvalget, møteprotokoll 13.2.14 

2. Studieutvalget, møteprotokoll 21.2.14 

3. Handelshøyskolen, fakultetsstyret møteprotokoll 5.3.14 

4. Fakultet for samfunnsvitenskap,  møteprotokoll fakultetsstyret 20.3.14 

5. Studieutvalget, møteprotokoll 21.3.14 

6. Xristos, rapport til UiA sesongen2013 

7. Sak på rektorfullmakt - Trekk av Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna opptak, 

høsten 2014 

8. Sak på rektorfullmakt - Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2013 

9. Sak på rektorfullmakt - Forprosjekt Energi Agder 

Universitetsdirektøren orienterte om bakgrunnen for prosjektet. 

10. Referat fra drøftingsmøte 8.4.14 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 46/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling 
(kallelse) ved Handelshøyskolen 

Forslag til vedtak: 
Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved 
Handelshøyskolen forlenges for perioden 11.04.14 – 10.04.16. 
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Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 

S 47/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

- Dekan Sigbjørn Sødal gav en orientering om oppsigelsesak som har vært til behandling i 
Tingretten og Lagmannsretten, hvor UiA har fått medhold i begge rettsinstanser. 

- Rektor orienterte om møte med KUF-komiteen på campus Grimstad etterfulgt av en 
middag i Kristiansand. Et av komitemedlemmene, Kristin Vinje fra Høyre, hadde ikke 
anledning å delta. For henne ble arrangert et særmøte i etterkant sammen med Norunn 
Tveiten Benestad. 

- Rektor orienterte om felles møte UiS,UiN og UiA hadde med Høyres 
stortingsrepresentanter for de fire fylkene om finansiering av de tre universitetene. 

- Rektor orienterte om møte med «Sørlandsbenken» på Campus Grimstad. Finansiering og 
Sørlandslab var sentrale tema på møtet 

- Rektor og lederne for Eyde og NODE var invitert av styret for Sørlandets 
Kompetansefond til et besøk hos universitetets- og innovasjonsmiljøene i Boston. Rektor 
og Helene Fladmark gav en kort orientering om besøket 

- Universitetsdirektøren orienterte om at nytt finansieringsutvalg ville bli nedsatt i nær 
framtid, sannsynligvis uten representasjon fra UiA. Det blir viktig å påvirke utvalgtes 
arbeid 

- Revheim spurte om begrensingene for opptak av studenter fra Iran og Nord-Korea 
knyttet til de internasjonale sanksjoner mot disse landene. Ass.universitetsdirektør gav 
orientering om brev fra KD og hvordan UiA fulgte opp dette. Begrensingene er knyttet 
til opptak på master- og ph.d nivå. Universitetsdirektøren supplerte med at saken ble 
drøftet på nasjonalt nivå i møte mellom UHR, KD og berørte andre departementer.  

- Grimsli orienterte om Studentparlamentets vedtak mot fusjon med Høgskolen i Telemark 
8. april. 

 

 


