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82/15 Godkjenning av innkalling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 82/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkallingen ble godkjent 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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83/15 Godkjenning av saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 83/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslista ble godkjent 
 
Møtebehandling 
Ettersendt på e-post:  
s-sak 86/15: saksunderlag 
s-sak  97/15: drøftingsreferat  
s-sak 99/15: klage fra søker 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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84/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 84/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen ble godkjent 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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85/15 Budsjettforslag 2017 - Satsing utenfor rammen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 85/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar for 2017 følgende satsingstiltak utenfor rammen: 

1. Mechatronics Innovation Lab (MIL) – vitenskapelig utstyr 
2. Nye rekrutteringsstillinger 

a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning 
b. MNT-fag 
c. Frie rekrutteringsstillinger 

3. Nye studieplasser 
a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie 
b. Lærerutdanning 
c. Ingeniørutdanning 
d. Frie studieplasser 

4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: 
a. Mekatronikk 
b. Utøvende rytmisk musikk 
c. Helse- og idrettsvitenskap 

 
2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende 
kostnadsberegninger. 
 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte behandlet saken i møte 19.oktober 2015 og tok saken til etterretning. 
 
Universitetsdirektøren foreslo i pkt 3 om Nye studieplasser å inkludere logopedi.  
 
Votering 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med tillegg i pkt. 3 ble enstemmig vedtatt . 
 
Vedtak  
1. Styret vedtar for 2017 følgende satsingstiltak utenfor rammen: 

1. Mechatronics Innovation Lab (MIL) – vitenskapelig utstyr 
2. Nye rekrutteringsstillinger 

a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning 
b. MNT-fag 
c. Frie rekrutteringsstillinger 

3. Nye studieplasser 
a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie 
b. Lærerutdanning 
c. Ingeniørutdanning 
d. Frie studieplasser 
e. Logopedi 

4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: 
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a. Mekatronikk 
b. Utøvende rytmisk musikk 
c. Helse- og idrettsvitenskap 

 
2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende 
kostnadsberegninger. 
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86/15 Orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 86/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2016 til orientering. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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87/15 Regnskapsrapportering 2. tertial 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 87/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Internregnskapet for 2. tertial 2015 godkjennes. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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88/15 Planlagt studieportefølje for studieåret 2016 - 2017 ved Universitetet i 
Agder 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 88/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2016-2017 i henhold til vedlegg 1 som viser 
innspill fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser. 

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte 
på antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i 2016. 

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av 
manglende etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret 
legger til grunn at universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved 
utarbeidelse av endelig budsjett for 2016, og eventuelt som egen sak til styret. 

 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 19.10.15 og tok saken til etterretning. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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89/15 Studieportefølje: Matematikk og økonomi, bachelorprogram - 
nedlegging 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 89/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret å legge ned 

Matematikk og økonomi, bachelorprogram, fra og med studieåret 2016-2017.   
2. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 9 fastsettes 

frist for utstedelse av vitnemål for Matematikk og økonomi, bachelorprogram, til 
31.08.20. 

 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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90/15 Søknad om etablering av Pedagogisk bruk av teknologi for lærere, 
årsstudium 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 90/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-3 vedtar styret etablering av 

Pedagogisk bruk av teknologi for lærere, årsstudium.  
2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for studiet.  
3. Studieplan for årsstudiet legges fram for universitetets studieutvalg til godkjenning. 
4. Studiet finansieres innenfor fakultetets ramme.  

 
 
Møtebehandling 
Konnestad foreslo å føye til «… bortsett fra fem studiepoeng…» i vedtakets punkt 4. 
 
Votering 
Det ble votert over de to forslagene. 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer stemmer. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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91/15 Studieportefølje: Studiene innenfor klassisk musikk - videreføring 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 91/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret anser at «Prosjekt klassisk» har hatt positive effekter på de berørte studiene ved 

Fakultet for kunstfag. Det forutsettes at fakultetet arbeider videre med utgangspunkt i 
oppnådde resultater, med mål om fortsatt høy studentrekruttering og gjennomstrømming.    

2. Studietilbudene innenfor klassisk musikk videreføres, med økt aktivitetsnivå, innenfor 
fakultetets ordinære ramme.  

 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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92/15 Studieportefølje: Litteratur, film og teater, bachelorprogram - 
videreutvikling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 92/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til forslaget til omlegging av Litteratur, film og teater, bachelorprogram, 

i tråd med arbeidsgruppas idealmodell for filmfordypningen / alternativ 2 i 
saksframlegget.  

2. Litteratur, film og teater, bachelorprogram, tildeles midler tilsvarende 40 nye studiepoeng 
fra 2017 for finansiering av endringer i filmfordypningen i programmet.  

3. Styret forutsetter en klar økning i antall kandidater på programmet, slik at det 
uteksamineres minimum 15 kandidater per år innen 2019. Styret ber om å få seg forelagt 
saken på nytt på dette tidspunkt. 

4. Fakultet for humaniora og pedagogikk skal fortsatt ha overordnet faglig ansvar for 
programmet.  

 
 
Møtebehandling 
Steen foreslo å legge ned studiet. 
 
Votering 
Det ble votert over de to alternative forlagene. 
 
Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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93/15 Prinsipper for fordeling av KD-finansierte rekrutteringsstillinger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 93/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Universitetsstyret vedtar at 3/4 av rekrutteringsstillinger, som ikke er øremerket i 
tildelingsbrevet, fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og 
førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer og 
resultater i gjennomføringen ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 
Rekrutteringsstillinger skal knyttes til en forskningsgruppe. 

2. Universitetsstyret vedtar at 1/4 av rekrutteringsstillinger fordeles strategisk av 
universitetsstyret. 

3. Universitetsstyret vedtar at fakultetene kan disponere inntil/omlag 10 % av 
rekrutteringsstillinger som blir tildelt etter fordelingsnøkkelen som postdoktorstillinger. 

4. Universitetsstyret vedtar at refordeling av rekrutteringsstillinger skjer løpende når 
finansieringsperioden går ut fra og med 1.1.2016. 

5. Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer 
uforutsette endringer av antall rekrutteringsstillinger. 

 
 
 
Møtebehandling 
Rektor foreslo at andelen i vedtakets pkt. 1 og 2 ble endret til henholdsvis 60% i pkt 1 og 40% 
i pkt 2. 
 
Votering 
Det ble votert over de to alternative forslagene. 
 
Rektors alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 
 
Vedtakets pkt. 3-5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Universitetsstyret vedtar at 60 % av rekrutteringsstillinger, som ikke er øremerket i 
tildelingsbrevet, fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og 
førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer og 
resultater i gjennomføringen ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 
Rekrutteringsstillinger skal knyttes til en forskningsgruppe. 

2. Universitetsstyret vedtar at 40 % av rekrutteringsstillinger fordeles strategisk av 
universitetsstyret. 

3. Universitetsstyret vedtar at fakultetene kan disponere inntil/omlag 10 % av 
rekrutteringsstillinger som blir tildelt etter fordelingsnøkkelen som postdoktorstillinger. 

4. Universitetsstyret vedtar at refordeling av rekrutteringsstillinger skjer løpende når 
finansieringsperioden går ut fra og med 1.1.2016. 

5. Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer 
uforutsette endringer av antall rekrutteringsstillinger. 
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94/15 Fagevalueringer - oppfølging ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 94/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar å følge opp nasjonale fagevalueringer ved UiA i tråd med forslag i 
saksframlegget 
 
 
Møtebehandling 
Skretting foreslo at de fire punktene i saksfremlegget om fagevalueringer inngår i vedtaket 
som pkt. 1-4 og at «..forslag i..» strykes i forslag til vedtak.  
 
Votering 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Skrettings forslag til tilleggspunkter i vedtaket, 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Styret vedtar å følge opp nasjonale fagevalueringer ved UiA i tråd med saksframlegget 

1 Ansvar for oppfølging av fagevalueringer ligegr på de respektive fakulteter i dialog med 
fagmiljø og instituttet 

2 Universitetets Forskningsutvalg gir mulighet til erfaringsutveksling, der dekanen kan få råd 
på hvordan evalueringen kan følges opp ut fra de andre fakultetenes erfaring. 

3 Styret får en egen sak og kan inkludere et dialogmøte med dekan/fagmiljø etter en 
fagevaluering for å diskutere tiltak og oppfølging framover 

4 Alle fagmiljø/fakulteter deltar i relevante fagevalueringer 
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95/15 eHelse og omsorgsteknologi - evaluering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 95/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vil takke fagmiljøene, fakultetene og de eksterne evaluatorene for deres bidrag til  
evalueringen av toppsatsingsområdet e-helse og omsorgsteknologi. 

2. Styret vil forlenge støtten på 1 million kroner pr. år til Senter for e-helse og  
omsorgsteknologi med 3 år.  

3. Styret merker seg de utfordringene som framkommer i evalueringen og forventer at de 
samarbeidende fakultetene og senterets styringsgruppe, bl.a. gjennom strategiarbeidet våren 
2016,tydeliggjør hvordan universitetet kan møte disse. 

 
 
 
Møtebehandling 
Konnestad fremmet nytt alternativt forslag til vedtakets pkt 2:  
 
«Styret vil forlenge den økonomiske støtten til Senter for e-helse og omsorgsteknologi i 3 år, og øke 
den til 1, 5 million kroner.» 
 
Votering 
Det ble votert over de to forslagene til vedtak i pkt. 2.  
 
Konnestad sitt forslag ble vedtatt med 10 mot 1 stemme 
 
Vedtak  

1. Styret vil takke fagmiljøene, fakultetene og de eksterne evaluatorene for deres bidrag til  
evalueringen av toppsatsingsområdet e-helse og omsorgsteknologi. 

2. Styret vil forlenge den økonomiske støtten til Senter for e-helse og omsorgsteknologi i 3 år, og 
øke den til 1, 5 million kroner.  

3. Styret merker seg de utfordringene som framkommer i evalueringen og forventer at de 
samarbeidende fakultetene og senterets styringsgruppe, bl.a. gjennom strategiarbeidet våren 
2016,tydeliggjør hvordan universitetet kan møte disse. 
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96/15 Møtedatoer 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 96/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Universitetsdirektøren foreslår følgende møtedatoer for 2016: 
 
tirsdag 26. – onsdag 27. januar  
onsdag 9. mars  
onsdag 20. april 
onsdag 25. mai 
mandag 20. – tirsdag 21. juni 
  
onsdag 14. – torsdag 15. september 
onsdag 19. oktober  
onsdag 23. november 
 
Alle ordinære møter starter kl. 09.15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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97/15 Referat- og rapportsaker 21.10.2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 97/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 

1 Møterotokoll Universitetes Forskningsutvalg, 03.09.15 

2 Møteprotokoll Styret for lærerutdanningene, 23.09.15 

3 Foreløpig tildelingsbrev for 2016 fra KD, 12.10.15 

4 Forslag til medlemmer av styret ved Universitetet i Agder i perioden 1.januar 2016 – 31.juli 

2019 

5 Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalge 19.10.15 

 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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98/15 Utdanningsprisen 2015 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 26 andre ledd 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 98/15 
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99/15 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som viserektor 
for forskning ved Universitetet i Agder 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 99/15 
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100/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 100/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Anne Halvorsen tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap for 
en periode på fire år.  
 
Dersom Anne Halvorsen ikke tar i mot stillingen, tilbys den til Carl Erik Moe.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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101/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 101/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stephen Seiler tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
for en periode på fire år.  
 
Dersom Stephen Seiler ikke tar imot stillingen, tilbys den til Anders Johan W Andersen.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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102/15 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan 
ved Fakultet for teknologi og realfag 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 102/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Michael Ryggard Hansen tilsettes i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved 
Fakultet for teknologi og realfag for en periode på fire år. 

2. Dersom Michael Ryggard Hansen ikke tar imot stillingen tilbys den til: 
1. Rein Terje Thorstensen 
2. Arvid Siqveland 

 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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103/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 103/15 
 
 
 
Vedtak  
Kristin Wallevik tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen for en periode på 
fire år. 
 
Dersom Kristin Wallevik ikke tar i mot stillingen, tilbys den til Jan Inge Jenssen. 
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104/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for 
lærerutdanning 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 104/15 
 
 
Vedtak 
 
Jørn Varhaug tilsettes i 100 % åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for 
en periode på fire år fra 01.01.16. 
 
Hvis ikke Varhaug tar i mot stillingen, lyses den ut på nytt. 
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105/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 21.10.2015 105/15 
 
 
 
Vedtak  
Stillingen som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk lyses ut på nytt.  
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Saknr Arkivsak Tittel 
6/15 15/00062-72 Informasjonsutveksling 
 

- Rektor takket  universitetsdirektør Tor. A. Aagedal for innsatsen gjennom 18 år som direktør 

og inviterte styret til markeringen av dette 8. desember i Lilletunstova. 

- Seunn smith‐Tønnessen overtar som direktør 23. oktober. Det markeres med 

nøkkeloverrekkelse 22. oktober på de campusenes personalkantiner 

- Styret inviteres også til kjedeoverrekkelse 16. desember 

- Årsfesten for eksterne gjester : datoen må bestemmes snarest mulig 


