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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetsstyret 
 
Dato: 26.11.2014 kl. 9:15 – 16:30 
Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua 
Arkivsak: 14/03577 
  
Tilstede:  Rektor Torunn Lauvdal, leder 

Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, medlem 
Førstelektor Morgan Konnestad, medlem  
Postdoktor Marianne Skreden, medlem 
Seniorrådgiver Heidi Kristensen, medlem  
Student Ole Thomas Grimsli, medlem  
Student Amna Drace, medlem 
Professor Kathrine Skretting, medlem (deltok på «Skype» 
Daglig leder Helene Falch Fladmark, medlem 
Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø, medlem 
Advokat Bjørn Stordrange, medlem (forlot møtet kl. 14.45) 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Universitetsdirektør Tor A. Aagedal,  

Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen 
Budsjettsjef Kristian Jørgensen 
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen  
Viserektor Marit Aamodt Nielsen,  
Viserektor Dag Gjerløw Aasland 

  
Protokollfører: Elin Gauslaa, Ledelsessekretariatet 
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106/14Godkjenning av innkalling 
   
 
 
Vedtak  
Innkallingen ble godkjent 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
 
107/14Godkjenning av saksliste 
   
Dokumenter ettersendt/delt ut på møtet 

- Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand  
- Referat fra drøftingsmøte 24.11.14 
- Personalsak  

 
 
Vedtak  
Sakslista ble godkjent 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
 
108/14Protokoll fra forrige møte 
   
 
 
Vedtak  
Protokollen ble godkjent 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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109/14Dialog med Kristiansand kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 109/14 
 
 
Hva saken gjelder 
Kristiansand kommune ved ordfører Arvid Grundekjøn og rådmann Tor Sommerseth er 
invitert til dialog med Universitetsstyret kl. 9.30. 
 

Tor A. Aagedal 
 
 
 
Møtebehandling 
Agenda for møtet: 

1. Helsebyen Kristiansand kommune v/ rådgiver Ansgar Gabrielsen 
2. Studenthelsetjeneste og Regionalt kompetansesenter for idrett: Hvordan henger disse 

to tingene sammen? v/ dekan Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
3. Naturmuseet – Kristiansand kommune v/ ordfører Arvid Grundekjøn 
4. Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand v/ avdelingsdirektør i 

Statsbygg Knut Felberg 
 
 
Styret takker for en konstruktiv og nyttig saksgjennomgang og dialog. Sakene følges opp 
enkeltvis. 
 
 
Vedtak  
Saken ble fremmet uten forslag til vedtak 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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110/14Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 110/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar utviklingsplanen til orientering og mener at den gir et godt grunnlag for 
videre utvikling av Universitetsbyen Kristiansand. Styret ber universitetsdirektøren i 
samarbeid med Statsbygg og SiA vektlegge planen ved videre utvikling av campusen 
og tilstedeværelse utenfor campus. 

2. Styret ber om at Kristiansand kommune lar utviklingsplanen være førende for 
planarbeid i området mellom campus og Kvadraturen. 

3. Styret ber Kristiansand kommune om at veien fra Dronningens gate og inn på 
Gimlemoen, dvs. deler av Østerveien, Jegersbergveien og Gimlemoen, gis betegnelsen 
Universitetsveien. 

 
 

Tor A. Aagedal 
 

 
Møtebehandling 
Kristensen foreslo at universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 3 ble fjernet. 
 
Det ble votert over forslaget. 
 
Votering 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak pkt. 3 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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111/14Emnemodul år 0 -Avdeling for lærerutdanning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 111/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 
1. Det tildeles ressurser til 7 fagdidaktiske emner á 15 sp, ett fagdidaktisk emne i 

fremmedspråk á 25 sp og 30 sp generell pedagogikk , totalt 160 sp, til lektorutdanning 
for trinn 8-13.  

2. Det tildeles ressurser til 3 fagdidaktiske emner á 15 sp og 30 sp generell pedagogikk 
til praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, totalt 75 sp.  Styret for 
lærerutdanningene vedtar hvilke fagdidaktiske emner som skal tilbys innenfor denne 
rammen. 

3. Det gjøres ingen endringer i emnemodulen for grunnskolelærerutdanningene (4- og 5-
årig), barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for 
yrkesfaglærere.  

4. Endringer i emnemodulen for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning 
iverksettes dels i 2015 og dels i 2016. 

5. Vedtakets pkt. 1 og 2 innebærer en samlet reduksjon i emnemodulen på 95 sp. 
Studiepoengene trekkes ut av emnemodulen.  
 

 
Tor A. Aagedal 

 
 
Møtebehandling 
Viserektor Marit Aamodt Nielsen orienterte.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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112/14Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon ved 
Handelshøyskolen ved UiA  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 112/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret ved Universitetet i 

Agder etablering av Regnskap og revisjon, masterprogram, 120 studiepoeng.  
2. Studiet finansieres innenfor Handelshøyskolens budsjettramme. 
3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning.  
4. Regnskap og revisjon, bachelorprogram, legges ned.  
5. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 

frist for utstedelse av vitnemål for Regnskap og revisjon, bachelorprogram, til 31.08.19. 
 

Tor A. Aagedal 
 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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113/14Utvikling av framtidige prioriteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 113/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Universitetsstyret vedtar å satse målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 og 
andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk betydning for UiAs 
fagområder. 
 
2. Universitetsstyret ser punkt 1 som det viktigste virkemiddelet for satsing ut inneværende 
strategiperiode. Denne satsingen vil legge grunnlag for en prosess for utvelgelse av nye 
(topp)satsingsområder i ny strategiperiode. 
 

Tor A. Aagedal 
 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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114/14Budsjett 2015 - Internfordeling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 114/14 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2015 for budsjettansvarsområdene:  
 

  
 

Inkludert i rammene er strategiske tildelinger, investeringer og særkostnadstildelinger. 
Spesifikasjon framkommer av tabellvedlegget.  
 
Styret gir de enkelte budsjettansvarsområdene fullmakt til å disponere de tildelte rammene i 
hht disposisjonsreglementet og tildelingsbrevet som vil bli sendt budsjettansvarsområdene før 
budsjettårets start. Styret ber budsjettansvarsområdene ved disponeringen ta spesielt hensyn 
til framtidige budsjettmessige forhold, forventet regnskapsresultat for 2014 og estimerte 
undervisnings- og forskningsresultater i 2014. 
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2. Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2015:  
 

 
 

3. Styret vedtar avsetninger i samsvar med pkt 4.3.2 i saksunderlaget.  
 

4. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2015 vedr kopi/print i samsvar med pkt 1.1 i 
saksunderlaget.  
 

5. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne fagområde og utlysning for de 4 nye 
stipendiatstillingene, samt fakultetsfordeling av de to stillingene til lærerutdanning. 
 

6. Styret fastsetter UiAs nye satser for 2015 vedr indirekte kostnader ved eksternt finansiert fou-
aktivitet, samt UiAs timesatser for 2015 i samsvar med pkt 6.2 og 6.3 i saksunderlaget.  

 
Tor A. Aagedal 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  

2015 Aktivitetskrav

Fakultet 2015

Handelshøyskolen 1 150

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 359

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 807

Fakultet for kunstfag 504

Fakultet for teknologi og realfag 2 072

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 1 005

Ufordelte, til senere disp 22

Sum 7 919
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115/14 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - forslag om 
nedlegging og samlokalisering av studier 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 115/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned følgende  
studieprogram fra og med studieåret 2016-2017:  
- litteratur, film og teater, bachelorprogram  
- fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes  
- tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes  
- kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk opprettholdes  
- music management, masterprogram  

2.  Styret vil ta stilling til forslag om nedlegging av matematikk og økonomi, 
bachelorprogram i forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, og 
ber universitetsdirektøren utrede saken videre i samarbeid med Fakultet for teknologi og 
realfag og Handelshøyskolen ved UiA.  

3.  Ressurser som frigjøres ved nedlegging av studieprogrammene som er nevnt i pkt. 1,     

overføres til emnemodulen innen de fakultetene som har faglig ansvar for de respektive 
emnene, til styrking av andre studieprogram.  

4. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 
frist for utstedelse av vitnemål for studiene som er nevnt i pkt. 1 til 31. 8.2020.  

5. Styret vedtar at grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 fra og med opptak til studieåret       

2017-2018 samlokaliseres i Kristiansand.  

6. Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser for  

bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram.  

7. For etablerte studier skal det fra og med opptak til studieåret 2016-2017 foreligge en  
særskilt begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå 
og 20 på masternivå.  

 
Tor A. Aagedal 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Stordrange forlot møtet kl. 14.45 under behandlingen av saken 
 
Rektor foreslo å ta ut studiet i litteratur, film og teater av punkt 1 og fremmet slikt tillegg i vedtakets 
pkt. 2: 

«Det skal utredes en videreutvikling av studiet i litteratur, film og teater bachelorprogram, 
herunder om programmet bør flyttes fra Fakultet for humaniora og pedagogikk til Fakultet for 
kunstfag. Rektor får fullmakt til å utforme mandatet for denne utredningen»  
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Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. 

Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Votering 
 
Styrets vedtak ble etter dette: 
Vedtak  
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned 
følgende studieprogram fra og med studieåret 2016-2017: 

 fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes 
 tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes 
 kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk opprettholdes 
 music management, masterprogram 

2. Styret vil ta stilling til forslag om nedlegging av matematikk og økonomi, bachelorprogram i 
forbindelse med fastsetting av opptakstall for studieåret 2016-2017, og ber universitetsdirektøren 
utrede saken videre i samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA. 

Styret vedtar å opprettholde litteratur, film og teater, bachelorprogram. Det skal utredes en 
videreutvikling av studiet, herunder om programmet bør flyttes fra Fakultet for humaniora og 
pedagogikk til Fakultet for kunstfag. Rektor får fullmakt til å utforme mandatet for denne 
utredningen.  

3. Ressurser som frigjøres ved nedlegging av studieprogrammene som er nevnt i pkt. 1, overføres til 
emnemodulen innen de fakultetene som har faglig ansvar for de respektive emnene. 

4. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes frist for 
utstedelse av vitnemål for studiene som er nevnt i pkt. 1 til 31.8.2020. 

5. Styret vedtar at grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 fra og med opptak til studieåret 2017-2018 
samlokaliseres i Kristiansand. 

6. Nye studieprogram skal normalt ikke etableres med mindre enn 30 studieplasser 
for bachelorprogram og 20 studieplasser for masterprogram. 

7. For etablerte studier skal det fra og med opptak til studieåret 2016-2017 foreligge en særskilt 
begrunnelse for å fastsette et lavere antall studieplasser enn 30 på bachelornivå og 20 på masternivå. 

 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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116/14Forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved 
Universitetet i Agder 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 116/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar forskrift om endring av forskrift for graden philosophiae doctor ved 
Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 
 

2. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.  
 
 

Tor A. Aagedal 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 14  

 
117/14Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved 
Universitetet i Agder 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 117/14 
 
 
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 1. januar 2015.  
 

Tor A. Aagedal 
 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt[Lagre endelig vedtak]  
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118/14Plan 2015. Oppfølging av UiAs strategi 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 118/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar Plan 2015. 
 
 

Tor A. Aagedal 
 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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119/14Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - høring 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 119/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 

1. Styret vedtar normalmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 
2015-19. 

2. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med 
navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret 
legger til grunn at Det sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle 
saker med konkret ressursfordeling mellom fakultetene. 

3. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU og 
senterorganisering. 

 Alternativ 2: 
1. Styret vedtar enhetsmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 

2015-19 
2. Styret ber universitetsdirektøren etter en intern prosess å komme tilbake med en sak 

om intern organisering, med unntak for fakultetsinndeling,  for neste styringsperiode. 

 
 
Møtebehandling 
Vedtak om endring i styringsmodell, dvs. endring fra normalmodellen til enhetsmodellen 
krever 2/3 flertall.  
 
Votering 
Det ble votert over alternativene 1 og 2. 
Alternativ 1: Normalmodellen 4 stemmer 
Alternativ 2: Enhetsmodellen 6 stemmer 
 
Vedtak  
1. Styret vedtar normalmodellen som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-19. 

2. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med navnendring 
som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret legger til grunn at Det 
sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle saker med konkret ressursfordeling 
mellom fakultetene. 

3. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU 
og senterorganisering. 

Tor A. Aagedal 
 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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120/14Referat- og rapportsaker 26.11.2014  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 26.11.2014 120/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering. 
 
 

Tor A. Aagedal 
 
 
Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 
http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 
Vedlegg:  

Studieutvalget, protokoll 17.10.14  
 
Det sentrale forskningsutvalg, protokoll 9.10.14 2014 
 
Spørsmål rundt UiAs engasjement i næringskonferanse, fra Stein Berge 7.10.14 
 
Svarbrev Palestinakomiteen v Steinar R Berge 
 
Sak på rektorfullmakt: Rammer for akademisk kalender for studieåret 2015-2016 
 
Sak på rektorfullmakt: Fordeling av 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-fag 
 
Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 
 
Høringsuttalelse fra UiA til Utviklingsplan 2030 SSHF 
 
Lokale forhandlinger iht HTA 2.2.3 pr. 1.8.14 
 
Referat fra drøftingsmøte 24.11.2014 

 
. 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saknr Arkivsak Tittel 
121/14 14/03817-1 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 12 

Personalsak 
 
 

Saksnr 
122/14 

Arkivsak Tittel 
Informasjonsutveksling 

Universitetsdirektøren informerte om 
- personalsaker 

Rektor informerte om: 
- SAKS-prosessen og UHR-møte i uke 47. KD har bekreftet i dag at 

styreperioden forlenges til 31.12.2015 
- KD har bedt NTNU å utrede en satelittmodell med innfusjonering av 

høgskoler. Denne utredningen og vedtak har betydning for UiAs innspill om å 
utrede teknologisk samarbeid med institusjoner i Sør-Norge som alternativ til 
innfusjonering i NTNU. Rektor følger opp denne saken videre. 

- To ansatte har søkt ERC-stipend, elitesatsing, og kommer videre til 
intervjurinde.. Forskningssekretariatet har bidratt med forberedende arbeid. 

 
 
 
 


