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45/15 Godkjenning av innkalling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 45/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes 
 
 
Vedtak  
Innkallingen ble godkjent 
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46/15 Godkjenning av saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 46/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes 
 
 
Møtebehandling 
 
Ettersendt/delt ut på møtet: 

- Oppdatert saksliste 
- S‐sak 65/15: Drøftingsreferat fra møte med tillitsvalgte 22.6.2015 

 
 
 
 
Vedtak  
Sakslista ble godkjent 
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47/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
3 Universitetsstyret 25.06.2015 47/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen godkjennes 
 
 
Vedtak  
Protokollen ble godkjent 
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48/15 Styrets strategidrøfting 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 48/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til Plan 2016 iht styrets signaler i 
dette møtet, utgående strategiplan og utfordringer identifisert i Utdannings- og 
Forskingsmelding 2014. 
 
 
 
Møtebehandling 
Stordrange fremmet forslag om slikt tillegg i vedtaket: 
Styret ber om å få en sak om fakultetenes autonomi i intern styringsordning. 
 
Nordbø fremmet forslag om slikt tillegg i vedtaket: 
«UiA vil bidra  til å kartlegge mulige tiltak innenfor kompetansebygging i forbindelse 
med den omfattende nedbemanningen som gjennomføres  av flere store bedrifter i 
regionen. Dette tenkes gjennomført i samarbeid med regionens næringsliv og 
offentlige etater» 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Stordranges og Nordbøs tilleggsforslag 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
1.Styret ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til Plan 2016 iht styrets signaler i 
dette møtet, utgående strategiplan og utfordringer identifisert i Utdannings- og 
Forskingsmelding 2014. 
2. Styret ber om å få en sak om fakultetenes autonomi i intern styringsordning. 
3. UiA vil bidra til å kartlegge mulige tiltak innenfor kompetansebygging i forbindelse 
med den omfattende nedbemanningen som gjennomføres av flere store bedrifter i 
regionen. Dette tenkes gjennomført i samarbeid med regionens næringsliv og 
offentlige etater 
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49/15 Plan 2015 - status juni 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 49/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar status for Plan 2015 per juni 2015 til orientering. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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50/15 Klage på rektorvalget - 2. valgomgang 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 50/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret har behandlet klager fra henholdsvis professor Dag Ingvar Jacobsen og 
førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes og fra førsteamanuensis Nils Martinius 
Justvik i forbindelse med andre valgomgang ved valg av rektor. 

2. Styret finner ikke at det er gjort feil i forbindelse med forberedelse til eller gjennomføring av 
valget som kan ha hatt betydning for valgutfallet. Klagene tas ikke til følge. 

3. Styret ber universitetsdirektøren om å foreslå endringer av valgreglementet og å gjennomgå 
administrative rutiner for ansattes tilgang til universitetets datasystemer med sikte på å unngå 
de problemstillinger som er reist i klagene ved fremtidige valg. 

 
 
 
Møtebehandling 
Stordrange fremmet slikt forslag til: 
alternativt vedtak pkt. 2  
«Styret ser at det er gjort slike feil under gjennomføringen av valget at dette må 
annulleres» 
 
nytt pkt. 3: 
«Det gjennomføres nytt valg iht. reglementets pkt. 2 g» 
 
Seip Tønnessen foreslo et tilleggspunkt 4 i vedtaket: 
«Styret ber universitetsdirektøren ta initiativ til å utarbeide retningslinjer for hvordan 
valgkamp ved universitetet gjennomføres» 
 
Votering 
 
Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til vedtak i pkt. 1 
 
Det ble votert over Stordranges alternative forslag til vedtak i pkt. 2: 
 
Forslaget falt med 8 mot 3 stemmer.   
 
Stordrange trakk deretter forslaget til nytt pkt. 3. 
 
Seip Tønnessens forslag ble ikke votert over. Forslaget oversendes 
universitetsdirektøren for vurdering. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt. 
 
 
 
  



 10  

51/15 Orientering om opptaket 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 51/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orientering om studentopptaket 2015 til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg i vedtaket: 
«Rektor får fullmakt til å fordele de 40 nye studieplassene når tildelingsbrevet fra 
departementet foreligger» 
 
Styret vedtok enstemmig forslaget. 
 
Vedtak  
Styret tar orientering om studentopptaket 2015 til orientering. 
Rektor får fullmakt til å fordele de 40 nye studieplassene når tildelingsbrevet fra 
departementet foreligger. 
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52/15 Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet - 
oppfølging 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 52/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet datert 27.5.2015 til 

orientering. 
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp rapporten og spesielt arbeide videre med 

følgende områder: 
a. tiltak for bedre undervisningskvalitet  
b. faglig introduksjon i gradsgivende studier 
c. programledelse, herunder studierådenes rolle  
d. «si fra» system som del av kvalitetsarbeidet 
e. organisering av det videre kvalitetsarbeidet, herunder referansegruppas rolle  

3. Styret ber om at det våren 2016 legges fram en rapport fra oppfølgingsarbeidet.  
4. Styret vedtar å endre navn på universitetet kvalitetssikringssystem fra 

Kvalitetssikringssystemet ved UiA til Kvalitetssystemet ved UiA. 
 
 
Møtebehandling 
Nyjordet foreslo nytt pkt. f i vedtaket: 
«Tillitsvalgtordningen styrkes og register over tillitsvalgte opprettes» 
 
Styret vedtok forslaget enstemmig. 
 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Nyjordets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. Styret tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet datert 27.5.2015 til 

orientering. 
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp rapporten og spesielt arbeide videre med 

følgende områder: 
a. tiltak for bedre undervisningskvalitet  
b. faglig introduksjon i gradsgivende studier 
c. programledelse, herunder studierådenes rolle  
d. «si fra» system som del av kvalitetsarbeidet 
e. organisering av det videre kvalitetsarbeidet, herunder referansegruppas rolle  
f. Tillitsvalgtordningen styrkes og register over tillitsvalgte opprettes 

3. Styret ber om at det våren 2016 legges fram en rapport fra oppfølgingsarbeidet.  
4. Styret vedtar å endre navn på universitetet kvalitetssikringssystem fra 

Kvalitetssikringssystemet ved UiA til Kvalitetssystemet ved UiA. 
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53/15 Regnskapsrapportering 1. tertial 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 53/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Internregnskapet for 1.tertial 2015 godkjennes 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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54/15 Utvidelse av Campus Grimstad 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 54/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

‐ Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale med Ugland Eiendom på 
anslagsvis 3.600 kvm, med en husleie på ca ….. kr (+brukeravhengige driftskostnader, 
indre vedlikehold og evt. mva) og varighet på 24 år.  

‐ Styret ber universitetsdirektøren søke KD om godkjenning av leieavtalen. 
‐ Styret ber universitetsdirektøren sammen med rektor prioritere og avklare videre 

aktivitetene som er aktuelle i byggetrinn 2. 
‐ Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå fremleieavtale med aktuelle leietakere 

på de deler av byggene som er aktuelle. 

 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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55/15 Etablering av aksjeselskap - Mechatronics Innovation Lab AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 55/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å etablere Mechatronics Innovation Lab AS, 
med en aksjekapital på kr 100.000,-. Dette disponeres av universitetets 
virksomhetskapital. 
Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å etablere vedtekter for selskapet, samt 
etablere styre i selskapets oppstartsfase.  
Rektor gis fullmakt til å gjennomføre en emisjon på opptil 5 mill kr. I denne emisjonen 
kan det åpnes for andre nøytrale eiere med opptil 30% eierskap. UiAs deltakelse i 
emisjonen disponeres av universitetets virksomhetskapital. 
Etter etablering gis universitetsdirektør fullmakt til å representere universitetet på 
selskapets generalforsamlinger. 
Styret bes forelagt vedtekter og styresammensetning, emisjonsdokumenter,  samt 
alle ramme/samarbeidsavtaler som inngås mellom UiA og selskapet. 
 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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56/15 Internfordeling 2015 - Revidert budsjett 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 56/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar rammendringer for 2015 knyttet til vedtaket i S-Sak 25/15 – 
Aktivitetsoppnåelse 2014 samt punktene 2.1 – 2.16 i saksframstillingen, og 
vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: 

 

 
 

2. Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte 
aktivitetskrav for 2015: 

 

2015

Budsjettansvarsområde Rammeendringer Revidert budsjett

Handelshøyskolen 2 294 917                      63 741 027
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 828 544                      105 883 066
Fakultet for humaniora og pedagogikk 2 161 106                      129 230 047
Fakultet for kunstfag 2 659 259                      60 942 538
Fakultet for teknologi og realfag 2 328 771                      172 373 749
Fakultet for samfunnsvitenskap 157 981                          66 633 421

Sum fakultetene 12 430 578                    598 803 848

‐                                 
Universitetsbiblioteket 466 893                          28 677 183
Avdeling for lærerutdanning ‐                                  43 919 000
Fellesadministrasjonen 3 188 833                      180 201 318

Sum fellestjenester 3 655 726                      252 797 501

‐                                 
Styret inkl. strategiske avsetninger 10 949 015                    39 754 015
Ledelsen, rektor, direktør 416 432                          43 207 057

Sum styret/ledelsen 11 365 447                    82 961 072

‐                                 

UiAs fullbudsjetterte særkostnader ‐                                  209 538 998

‐                                 

Ufordelt ‐2 204 332                     0

‐                                 

Sum budsjettansvarsområdene 25 247 419                    1 144 101 419
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3. Styret ber universitetsdirektøren om å innarbeide konsekvensene av styrets 
vedtak i punktene 1 – 2 i tabellverket for 2015. 

 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015 og tok saken til etterretning. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
  

2015 Aktivitetskrav

Fakultet 2015

Handelshøyskolen 1 153

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 363

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 816

Fakultet for kunstfag 505

Fakultet for teknologi og realfag 2 076

Fakultet for samfunnsvitenskap 1 006

Ufordelte, til senere disp 0

Sum 7 919
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57/15 Utlysning av to åremålsstillinger som viserektorer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 57/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar utlysningstekst for to åremålsstillinger for viserektor som foreslått i saksframlegget. 
Styret utpeker en representant fra Personal- og organisasjonsavdelingen, en hovedtillitsvalgt og 
ytterligere en tredjeperson for å delta i tilsettingsprosessen sammen med påtroppende rektor. 
 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som framkom i møtet. 
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58/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 58/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved    
    Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for perioden 01.01.2016-31.07.2019 
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: 

1.Påtroppende rektor, leder 
2.Fakultetsdirektør 
3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret 
4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. Student utpekt av STA 
6.Personal- og organisasjonsdirektøren 
 
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget 

 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Det ble etter diskusjon i styret fremmet forslag om at det i utlysningsteksten for alle 
dekanstillingene skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
 
Votering 
Det ble votert over forslaget. Forslaget ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
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59/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 59/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved    
    Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: 

1. 1.Påtroppende rektor, leder 
2. 2.Fakultetsdirektør 
3. 3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret 
4. 4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. 5.Student utpekt av STA 
6. 6.Personal‐ og organisasjonsdirektøren 

 
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget. 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
tas inn, jevnfør S-sak 58/15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
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60/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved 
Handelshøyskolen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 60/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved    
    Handelshøyskolen for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: 

1. 1.Påtroppende rektor, leder 
2. 2.Fakultetsdirektør 
3. 3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret 
4. 4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. 5.Student utpekt av STA 
6. 6.Personal‐ og organisasjonsdirektøren 

 
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget. 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
tas inn, jevnfør S-sak 58/15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
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61/15 Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 61/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved    
    Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: 

1. Påtroppende rektor, leder 
2. Fakultetsdirektør 
3. Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret 
4. Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. Student utpekt av STA 
6. Personal‐ og organisasjonsdirektøren 

 
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget. 
 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
tas inn, jevnfør S-sak 58/15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
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62/15 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i midlertidig 100 % 
stilling (åremålsstilling) som dekan ved Avdeling for 
lærerutdanning. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 62/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling 
for lærerutdanning for perioden 01.01.2016-31.07.2019 

2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: 
1. Påtroppende rektor, leder 
2. Administrativ leder, Avdeling for lærerutdanning 
3. Studieleder utpekt av Styret for lærerutdanningen 
4. Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. Student utpekt av STA 
6. Personal- og organisasjonsdirektøren 

Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget 
 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
tas inn, jevnfør S-sak 58/15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
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63/15 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i midlertidig 100 % 
stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for teknologi og 
realfag 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 63/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved    
Fakultet for teknologi og realfag perioden 01.01.2016-31.07.2019 

2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetting: 
1.Påtroppende rektor, leder 
2.Fakultetsdirektør 
3.Vitenskaplig tilsatt ved fakultetet utpekt av fakultetsstyret 
4.Tillitsvalgt utpekt av fagforeningene 
5. Student utpekt av STA 
6.Personal-og organisasjonsdirektøren 
 
Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for innstillingsutvalget 

 
 
 
Møtebehandling 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 22.6.2015. Merknad til saken fremgår av s-sak 64/15 
nr. 4. 
 
Forslaget om at det i utlysningsteksten skal stå at «Kvinner oppfordres til å søke.» 
tas inn, jevnfør S-sak 58/15. 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som kom fram i møtet. 
 
 
 
 
  



 24  

64/15 Referat- og rapportsaker 25.6.15 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 64/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 
 
 

1. Protokoll Universitetets forskningsutvalg 5.5.2015 
2. Protokoll Fakultet for teknologi og realfag, 13.4.15 
3. Sak på rektorfullmakt: Trekk av bachelorprogrammet Kunstfag med fordypning i 

musikk fra samordna opptak 2015‐16 
4. Referat fra drøftingsmøte 22.6.2015 

 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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65/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) 
ved Fakultet for samfunnsvitenskap 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 65/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Helle Zinner Henriksen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) 
ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.07.15 – 30.06.16.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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66/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) 
ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 66/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Karin Nordin tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet 
for helse- og idrettsvitenskap for en periode på tre år.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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67/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) 
ved Fakultet for teknologi og realfag 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 67/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bernd Markert tilsettes i midlertidig 20 % stilling (ulønnet) som professor II (kallelse) 
ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på 2 år fra tiltredelse. 
 
 
Møtebehandling 
Som følge av unøyaktigheter i saksframlegget vedtok et enstemmig styre å utsette 
saken til etter at den er behandlet i fakultetsstyret. 
 
 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
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68/15 Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetsdirektør ved 
Universitetet i Agder 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 68/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Seunn Smith-Tønnessen tilsettes i fast 100 % stilling som universitetsdirektør ved 
Universitetet i Agder.  
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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69/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 - forhandlingsfullmakter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 25.06.2015 69/15 
   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 Styret tar årets lønnsoppgjør for statsforvaltningen til orientering. Det avsettes 

ikke økonomiske midler, iht. HTA pkt 2.3.3. første ledd pkt b) til lokale 
forhandlinger pr 1. august 2015 

 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Saknr Arkivsak Tittel 
4/15 15/00062-47 Informasjonsutveksling 
 

‐ Rektor informerer:  
o Til universitetsstyret antas at det skal nomineres 12 navn som eksterne 

styremedlemmer for neste styreperiode. Vi avventer brev fra KD. 
Universitetsledelsen sender forslag til KD. Styremedlemmene bes å melde inn 
kandidater. Det ser p.t. ut til at perioden for nytt styre blir 3,5 år fra 1.1.2016 
men formelt brev er ikke ennå mottatt. Helene Falch Fladmark og Bjørn 
Stordrange ønsker å renomineres.  

‐ Universitetsdirektøren informerer:  
o ORG 15 ADM er fullført.  
o Stillingen som assisterende universitetsdirektør lyses ut etter et 

ekstraordinært møte i tilsettingsråd før sommeren. Skifte av 
universitetsdirektør vil etter planen skje til høsten. 


