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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

   

   

 

Merknader 

Møtet ble streamet 

 

 Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Tor A. Aagedal  universitetsdirektør 

  Seunn Smith-Tønnessen  ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) 

  Kjetil Hellang   økonomidirektør (ikke sakene 73-79) 

  Paal Pedersen   kommunikasjonssjef 

  Elin Gauslaa    sekretariat 

  

  Andre: 

  Marit Aamodt Nielsen  viserektor (ikke sakene 73-79) 

  Dag Gjerløw Aasland  viserektor (ikke sakene 73-79) 
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S 60/14 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 

 

S 61/14 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

Ettersendt på e-post: 

- s-sak 69/14: Oppdatert halvårsstatus 2014 

- s-sak 71/14: Trekk av bachelorprogram i filosofi   

 

Delt ut på møtet: 

- s-sak 67/14: Oppdaterte tabell, enhetenes frie ramme pr. 1. tertial 2014  

- s-sak 72/14: Drøftingsreferat 16.6.14 

- s-sak 79/14: Kjøp av aksjer i SINPRO AS 

 

Enstemmig vedtak: 

Sakslista ble godkjent 

 

S 62/14 Protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 

 

S 63/14 Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder 

- Sluttbehandling 

Forslag til vedtak: 

Styret har gjennomgått sluttrapporten fra Fellesprosjektet med HiT, universitetsdirektørens 

saksframlegg med innkomne høringsuttalelser og oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 

knyttet til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. 

Med denne bakgrunn fatter styret slikt vedtak: 



1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres. 

Dette innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at det ikke fremmes 

en kongelig resolusjon om sammenslåing av UiA og HiT. 

2. Styret vedtar ikke å etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og HiT som 

beskrevet i sluttrapporten. 

3. Styret legger til grunn at de faglige og administrative fellesprosjekter mellom UiA og HiT 

som ikke er sluttført, videreføres.  Nye  faglige og administrative samarbeidprosjekter 

vurderes løpende på selvstendig faglig/administrativ grunnlag. 

4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD om innspill til strukturmeldingen og legger til 

grunn at UiA er aktive i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk vurdering av egen 

framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid med andre institusjoner 

om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering. 

 Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 16.6.14 og tok saken til etterretning. 

 

Skretting fremmet følgende forslag til endring i universitetsdirektørens vedtak:  

«1. Nytt siste ord: NÅ 

  2. Ingen endringer 

  3. Ny første setning: Styret finner at mye verdifullt samarbeid er utviklet mellom HIT og UIA i      

      prosjektperioden, og legger til grunn at velfungerende forskningssamarbeid og nye, felles  

 studietilbud videreføres. Ingen endringer i andre setning. 

  4.Innledning som nå, deretter: UIA vil foreta en kritisk vurdering av egen framtidig fag- og  

     studieprofil, og etablere dialog og utvikle samarbeid med andre institusjoner, herunder HIT,  

     for å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering» 

 

Ut fra styrets drøfting fremmet Skretting og universitetsdirektøren et omforent forslag til vedtak. 

Styret vedtok forslaget enstemmig. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke 

videreføres. Dette innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at 

det ikke fremmes en kongelig resolusjon om sammenslåing av UiA og HiT. 

2. Styret vedtar å ikke etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og 

HiT som beskrevet i sluttrapporten. 

3. Styret legger til grunn at velfungerende forskningssamarbeid og felles studietilbud 

videreføres. Nye faglige og administrative samarbeidprosjekter vurderes løpende på 

selvstendig faglig/administrativ grunnlag. 

4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD om innspill til strukturmeldingen og 

legger til grunn at UiA er aktiv i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk 

vurdering av egen framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid 

med andre institusjoner om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering. 
 

S 64/14 Orientering om studentopptaket 2014 

Forslag til vedtak: 

Styret tar orientering om studentopptaket 2014 til orientering 



Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

S 65/14 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 

2. Forskriften trer i kraft fra studieåret 2014-2015.  

 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 16.6.14. Merknad til saken fremgår av s-sak 72/14 nr. 6. 

 

Universitetsdirektøren tar til følge tillitsvalgtes merknad til forskriftens § 14. 

 

Enstemmig vedtak: 

1.  Styret vedtar forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 

Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag og de endringer som kom fram i 

møtet. 

2. Forskriften trer i kraft fra studieåret 2014-2015.  

 

S 66/14 Trekk av studier fra studieporteføljen studieåret 2014-2015 - 

Comparative Educational Studies 

Forslag til vedtak: 

1. Styret anser det som viktig for institusjonen å beholde Comparative Educational Studies som 

et tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

2. Styret omgjør sitt vedtak i S-sak 88/13 ved at trekk av studiepoeng for Fakultet for 

humaniora og pedagogikk inntil videre reduseres fra 200 studiepoeng til 170 studiepoeng. 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

Vik fremmet forslag om at «..inntil videre..» i vedtakets pkt. 2 ble erstattet med «... for 2015». 

 

Styret vedtok enstemmig forslaget. 



Enstemmig vedtak: 

1. Styret anser det som viktig for institusjonen å beholde Comparative Educational Studies som 

et tilbud til innreisende utvekslingsstudenter. 

2. Styret omgjør sitt vedtak i S-sak 88/13 ved at trekk av studiepoeng for Fakultet for 

humaniora og pedagogikk for 2015 reduseres fra 200 studiepoeng til 170 studiepoeng. 

 

S 67/14 Regnskapsrapport 1.tertial 2014 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapet per 1.tertial 2014 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt 

følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. 

 

 

 

 Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 



S 68/14 Revidert budsjett 2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar rammendringer for 2014 knyttet til punktene 2.1 – 2.17 i saksframstillingen 

og vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: 

 

2013

Budsjettansvarsområde Rammeendringer Revidert budsjett

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 572 615                  94 315 456          

Fakultet for humaniora og pedagogikk 2 277 941               122 612 826        

Fakultet for kunstfag 611 757                  52 018 974          

Fakultet for teknologi og realfag 7 876 847               159 927 533        

Handelshøyskolen 109 222                  57 461 252          

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 352 503                  61 187 589          

Sum fakultetene 11 800 885             547 523 630        

Universitetsbiblioteket 49 734                   26 720 458          

Avdeling for lærerutdanning -                         39 122 148          

Fellesadministrasjonen 2 446 219               170 371 777        

Sum fellestjenester 2 495 953               236 214 383        

Styret inkl. strategiske avsetninger 2 900 000               42 616 900          

Ledelsen, rektor, direktør 4 214 354               40 906 049          

Sum styret/ledelsen 7 114 354               83 522 949          

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 2 712 603               206 093 501        

Ufordelt -                         -                      

Sum budsjettansvarsområdene 24 123 795           1 073 354 463    
 

2. Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 

2014: 

 
2014 Aktivitetskrav

Fakultet 2014

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 362

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 930

Fakultet for kunstfag 357

Fakultet for teknologi og realfag 1 867

Handelshøyskolen 1 192

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 085

Sum 7 793  
 

 

3. Styret ber universitetsdirektøren om å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i 

punktene 1 – 2 i tabellverket for 2014. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 16.6.14 og tok saken til etterretning. 



 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 69/14 Plan 2014 - status pr juni 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar status for Plan 2014 pr juni til orientering. 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

S 70/14 Porteføljegjennomgang - 2. rapportering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 16.6.14 og tok saken til etterretning. 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

S 71/14 Søknad om etablering av Filosofi, bachelorprogram 

Forslag til vedtak: 

Styret har merket seg at Fakultet for humaniora og pedagogikk har et godt faglig grunnlag til 

etablering av Filosofi, bachelorprogram. Styret finner ikke at det strategiske grunnlaget for 

øvrig er tilstrekkelig til stede til etablering, spesielt i en fase hvor UiA står foran en kritisk 

strukturgjennomgang av studieporteføljen gitt i KDs oppdragsbrev av 26. mai d.å.  

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

Fakultetet anmodet om at saken ble trukket for styrebehandling. Dette ble etterkommet. 

 



S 72/14 Referat- og rapportsaker 18.06.14 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

1. Studieutvalget, protokoll 05.05.14 

 

2. Det sentrale forskningsutvalget, protokoll 07.05.14 

 

3. Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial 2014 

 

4. Sak på rektorfullmakt: Trekk av ex.phil og ex.fac. på Lesbos 

 

5. Sak på rektorfullmakt: Trekk av kunstfag med fordypning i musikk, 

bachelorprogram, fra opptaket for studieåret 2014-15 

 

6. Drøftingsreferat 16.06.14 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 73/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II ved 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Helle Zinner Henriksen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II (kallelse) 

ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.08.14 – 30.06.15. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 74/14 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II 

(kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Rune Giskes midlertidige 20 % stilling (kallelse) som førsteamanuensis II ved Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap, forlenges for perioden 01.08.14 – 31.07.17.   

 



 

 

 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 75/14 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II 

(kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Derek Peters´ midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap forlenges for perioden 01.08.14 – 31.07.15.  

 

 

 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 76/14 Utdanningsprisen 2014 

S 77/14 Lokale lønnsforhandlinger pr 01.08.14 - forhandlingsfullmakt 

S 78/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

- Statsråden har i brev datert 26.5.14 gitt statlige utdanningsinstitusjoner i oppdrag å komme 

med innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Brevet er 

vedlagt s-sak 63/14. 

12. september er UiA invitert til dialog med Kd. I brevet ble 2 eksterne styremedlemmer og 1 

studentrepresentant i styret bedt om å delta på møtet er i tillegg til rektor/styreleder og 

universitetsdirektør. Helene Falch Fladmark, Kathrine Skretting og Amna Drace ble utpekt til å 

delta på møtet med Dag Nordbø og Ole Thomas Grimsli som vara.  

Det legges opp til at i styrets møte 17. september drøftes statsrådens oppdragsbrev mer 

inngående med sluttbehandling i oktobermøtet. 

- I styrets oktobermøte behandles sak om UiAs organisering. Høringsnotat sendes ut etter 

sommerferien.  



 

S 79/14 Kjøp av aksjer i SINPRO AS 

Forslag til vedtak: 

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å kjøpe aksjer i SINPRO AS (selskap under etablering) 10 

aksjer á 1.000 kr, totalt 10.000 kr, under forutsetning av at UiAs eierandel blir under 10%. 

Aksjekjøpet belastes Universitetets virksomhetskapital. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 18.06.2014  

 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 


