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70/15 Godkjenning av innkalling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 70/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkallingen ble godkjent 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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71/15 Godkjenning av saksliste 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 71/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saklista ble godkjent 
 
Møtebehandling 
Delt ut på møtet: 
Til s-sak 73/15: Ny tabell om endringer i emne – og resultatmodulen 
Til s-sak 78/15: Referat fra drøftingsmøte 7.9.15 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
 
 
  



 5  

72/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 72/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen ble godkjent 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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73/15 Internfordeling 2016 - Modell og kriterier 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 73/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold 
til gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i S-sak 85/14: 

 
 Ny modell for kategorisering av studier: 

i. Studiekategorier erstatter dagens emnetyper. Styret vedtar 7 
studiekategorier med beskrivelse som i saksfremlegget.  

ii. De syv studiekategoriene gis følgende vektinger: 
 

Studiekategori Vekting 

T1 1,00 
S1 1,25 
S2 1,65 
P1 1,35 

SP1 1,45 
SP2 1,90 
U1 4,00 

 
iii. Bachelor- og masteroppgaver vektes likt på tvers av studiekategori, 

med unntak av tilsvarende emner i studiekategori S2. Vekten settes til 
3,0 i studiekategori S2, mens den settes til 2,5 for de øvrige 
kategoriene.  

iv. Tidligere særkostnadstildelinger til gjentakende undervisning, 
arbeidstøy og besøksreiser trekkes inn, og tilsvarende beløp legges inn 
i basismodulens undervisningskomponent. 
 

 Gjennomgang av resultatmodulens forskningskomponent: 
i. Stykkprisen for uttelling på EU-inntekter settes til 100 % av tilsvarende 

uttelling i KDs budsjettmodell. 
ii. Stykkprisen for uttelling på NFR-inntekter settes til 200 % av 

tilsvarende uttelling i KDs budsjettmodell. 
iii. Inntekter fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid likestilles med 

inntekter fra NFR i modellen.  
iv. Nye kategorier for formidlinger vedtas som vedtatt i Universitetets 

forskningsutvalg i UF-sak 33/15. 
 

 Ekstrauttelling for doktorgrader avlagt på normert tid økes fra kr 50.000,- til 
kr 100.000,-. Det innføres en ny ekstrauttelling for doktorgrader som blir 
avlagt inntil et halvt år utover normert tid på kr 50.000,-. Endringen dekkes 
inn ved en tilsvarende reduksjon i basisfinansieringen av forskerutdanningene. 
 

Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra 2015-2016 til 
+/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. 
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Møtebehandling 
 
Tillitsvalgte drøftet saken i møte 7.9.15 og tok saken til etterretning. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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74/15 Endring av valgreglement 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 74/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar følgende tilføyelse i valgreglementets § 10.3:  
Den som har stemmerett etter § 9 kan likevel avgi stemme manuelt hvis vedkommende 
ikke har brukerkonto til det elektroniske valgsystem.  Stemmen avgis etter den 
fremgangsmåte som er beskrevet i § 9.11. Valgstyret avgjør om stemmen skal 
godkjennes.  

2. Styret ber om at valgreglementet og administrative rutiner for gjennomføring av valg, 
herunder vurdering av valgsystem som benyttes, gjennomgås før neste valg til rektor 
og universitetsstyret. 

 
 
 
Møtebehandling 
 
Tillitsvalgte drøftet saken i møtet 7.9.15 og tok saken til etterretning. 
 
Votering 
Enstemmig   
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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75/15 Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 75/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning departementets tilbakemelding av 18.6.2015 om universitetets 
resultater i 2014. Universitetsdirektøren bes følge opp kommentarene fra departementet i 
planarbeidet ved universitetet og i det videre arbeidet med UiAs årsrapport 2015 og strategi 
fra 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Rektor foreslo, og formulerte i samarbeid med Vik, slikt tillegg i vedtaket: 
«Styret vil understreke at satsingen på profesjonsrettet utdanning og forskning i samarbeid 
med UiS og UiN er et langsiktig strategisk arbeid der disse institusjonene tar et nasjonalt 
ansvar. 
Styret vil videreføre dette, og er åpen for at flere institusjoner inviteres med for å styrke 
satsingen.» 
 
 
 
Votering 
Universitetsdirektørens forslag til vedtak med forslag til tillegg i vedtaket ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Styrets vedtak blir etter dette: 
 
Vedtak  
Styret tar til etterretning departementets tilbakemelding av 18.6.2015 om universitetets 
resultater i 2014. Universitetsdirektøren bes følge opp kommentarene fra departementet i 
planarbeidet ved universitetet og i det videre arbeidet med UiAs årsrapport 2015 og strategi 
fra 2016. 
Styret vil understreke at satsingen på profesjonsrettet utdanning og forskning i samarbeid 
med UiS og UiN er et langsiktig strategisk arbeid der disse institusjonene tar et nasjonalt 
ansvar. 
Styret vil videreføre dette, og er åpen for at flere institusjoner inviteres med for å styrke 
satsingen. 
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76/15 Orientering om opptak av studenter høsten 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 76/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering  
 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
  



 11  

77/15 Forslag til medlemmer av styret i perioden 01.01.2016 – 31.07.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 77/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig nominasjonsliste basert på styrets drøftinger og 
etter at aktuelle personer er forespurt 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble vedtatt behandlet i lukket møte. Stordrange og Fladmark var ikke til stede under 
behandlingen av saken.  
 
Votering 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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78/15 Referat og rapportsaker 10.9.2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 78/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Universitetets forskningsutvalg, protokoll fra møte 11.6.15 
2. Universitetets studieutvalg, protokoll fra møte 13.2.15 
3. Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader  (jf. rektorfullmakt) for 

perioden januar – august 2015 
4. Sak på rektorfullmakt: Fordeling av nye studieplasser 
5. Referat fra drøftingsmøte 7.9.15 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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79/15 Tilsetting som professor II ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 79/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Professor dr. Eva Burwitz-Meltzer kalles i midlertidig 20% stilling som professor II ved 
Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017, med mulighet for 
forlengelse. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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80/15 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II 
(kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 80/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Derek Peters` midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap forlenges for perioden 01.08.15 – 31.07.16.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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81/15 Tilsetting i to 100 % åremålsstillinger som viserektorer ved 
Universitetet i Agder 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetsstyret 10.09.2015 81/15 
 
 
 
Vedtak  
 

1. Astrid Birgitte Eggen tilsettes i 100 % åremålsstilling som viserektor for utdanning for 
perioden 01.01.16 - 31.07.19 

2. Stillingen som viserektor for forskning for perioden 01.01.16-31.07.19 lyses ut på nytt. 
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Saknr Arkivsak Tittel 
5/15 15/00062-63 Informasjonsutveksling 
 
Rektor informerte: 

- Finansieringsmodellen i uh-sektoren: Kd arbeider med nytt system som del av 
statsbudsjettet for 2016. Det forventes  ikke å føre til omfordeling. I samarbeid med 
UiS og UiN spilles inn alternative forslag til politikerne som jobber tett opp mot 
departementet. Det fokuseres på ekstra stipendiatstillinger i statsbudsjettet for 2016. 

- I forskerskolen i samarbeid med UiS/UiN er det søkt NFR om midler for 8 år, bl.a. til 
jevnlige samlinger og for å utvikle større prosjekter.   

- Rektor er med i ekspertutvalg som skal se på status lærerrollen og gi råd for utvikling. 
Rådet består av 10 professorer uten partsforhold. Arbeidet skal være avsluttet i august 
2016. 

Ass. direktør informerte: 
- Det ble holdt et konstruktivt møte mellom UiAs ledelse og tillitsvalgte fra 

næringslivets hovedorganisasjoner som følge av krisen i oljesektoren.Det er ønskelig 
med tettere dialog om hvilke studietilbud og andre tiltak UiA kan bidra med. 

Universitetsdirektøren: 
- Det arbeides med en styresak om TTO og innovasjon. Anvendt forskning er fremhevet 

i Arvid Halléns kronikk i Danens næringsliv 17.8.15. Kronikken sendes styret. 
- Mechatronics Innovation Lab (MIL) er ferdigbehandlet i Grimstad kommunestyre og 

tildelingsbrevet på 20 mill.kr er kommet fra Næringsdepartementet. Leieavtalen er 
oversendt Kd for behandling/godkjenning. Satsingen på MiL er viktig pga. leddighet i 
oljebransjen. 

- Etter søknadsfristens utløp har stillingen som assisterende universitetsdirektør fått 21 
søkere. Stillingen som fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen ved UiA har 11 søkere. 
Tilsettinger forventes primo oktober. 

 


