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MØTEPROTOKOLL  
  

Universitetsstyret 
 
Dato: 25.11.2015 kl. 9:15 – 16:00 
Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua 
Arkivsak: 15/00555 
  
Tilstede:  Rektor Torunn Lauvdal, 

Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik,  
Førstelektor Morgan Konnestad,  
Postdoktor Marianne Skreden, 
Seniorrådgiver Heidi Kristensen,  
Student Hilde Kristin Steen,  
Student Kjetil Nyjordet, 
Rektor Kathrine Skretting,  
Daglig leder Helene Falch Fladmark,  
Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø,  
Advokat Bjørn Stordrange,  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   Viserektor Marit Aamodt Nielsen, 
  
Andre: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen  

Økonomidirektør Kjetil Hellang 
Budsjettsjef Kristian Jørgensen  
Viserektor Dag Gjerløw Aasland,  
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen 
Personal- og organisasjonsdirektør Gunn Marit Eriksen  
 
Pedersen og Eriksen deltok på styrets drøfting under 
informasjonsutveksling, orienteringssak 7/15. 

  
Protokollfører: Elin Gauslaa 
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110/15 Godkjenning av innkalling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 110/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Innkallingen ble godkjent 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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111/15 Godkjenning av sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 111/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Sakslista ble godkjent 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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112/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 112/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Protokollen ble godkjent 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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113/15 Plan 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 113/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret vedtar Plan 2016, med tillegg som framkommer fra behandlingen av s-sak 
114/15  
 
 
Møtebehandling 
Universitetsdirektøren foreslo nytt forslag til vedtak: 
«1. Styret slutter seg til hovedtrekkene i Plan 2016 med de endringer som kom fram i 
møtet 
2. Landsdelens aktuelle utfordringer implementeres i planen 
3. Styret godkjenner endelig plan i marsmøte 2016» 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
1.Styret slutter seg til hovedtrekkene i Plan 2016 med de endringer som kom fram i   
   møtet 
2. Landsdelens aktuelle utfordringer implementeres i planen 
3. Styret godkjenner endelig plan i marsmøte 2016» 
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114/15 Kommersialisering av forskningsideer 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 114/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret ber Handelshøyskolen/Senter for entreprenørskap om å ivareta en funksjon som 

kommersialiseringskoordinator for UiA. Funksjonen skal benevnes UiA Nyskaping. 

2. UiA Nyskaping skal ha som hovedoppgaver å strukturere idésøk, profesjonalisere prosessen 

for å vurdere kommersialisering av forskningsresultater og forvalte immaterielle rettigheter.  

3. Styret bevilger kr 600.000 til UiA Nyskaping for 2016. Midlene fra styret skal dekke 

oppbygging av UiA Nyskaping, koordinering og felles aktiviteter for ansatte og for studenter 

ved UiA. 

4. UiA Nyskaping skal utarbeide en finansieringsmodell der fakultetene betaler for de direkte 

tjenester deres studenter og ansatte får. UiA Nyskaping må også søke eksterne midler.  

 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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115/15 Universitetets deltagelse i "Internrevisjon for HiB, UiA, UiN 
og UiS" 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 115/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
- Styret vedtar at Universitetet i Agder deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og 

UiS» 

- Styret ber universitetsdirektøren om å sette av 200.000 kr i budsjett for 2016 til 

internrevisjon 

- Styret ber ________ om å være kontaktperson mot internrevisjonssjefen 

- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen 

- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme 

frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden 

 
Møtebehandling 
Stordrange fremmet forslag om at styret skulle si nei til internrevisjon, jf. vedtakets 
punkt 1. 
Det ble votert over de to alternative forslagene.  
Stordranges forslag falt med 10 mot 1 stemme. 
 
Nordgård Vik foreslo nytt punkt i vedtaket: 
«Ordningen evalueres etter tre år» 
 
Votering 
Styret var enstemmige i at nytt styre må oppnevne kontaktperson. 
 
Det ble votert over de to alternative forslagene til punkt 1.  
Stordranges forslag falt med 10 mot 1 stemme. 
 
Styret vedtok enstemmig de resterende punktene i forslag til vedtak med Nordgård 
Viks tilleggsforslag. 
 
Vedtak  

- Styret vedtar at Universitetet i Agder deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og 

UiS» 

- Styret ber universitetsdirektøren om å sette av 200.000 kr i budsjett for 2016 til 

internrevisjon 

- Styret ber nytt styre oppnevne kontaktperson mot internrevisjonssjefen 

- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen 

- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme 

frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden 

- Ordningen evalueres etter 3 år 
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2016

Budsjettansvarsområde Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 72 045 413                                  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 106 949 956                                 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 131 346 537                                 

Fakultet for kunstfag 65 601 103                                  

Fakultet for samfunnsvitenskap 70 288 524                                  

Fakultet for teknologi og realfag 178 270 544                                 

Sum fakultetene 624 502 077                                 

Universitetsbiblioteket 29 607 422                                  

Avdeling for lærerutdanning 46 076 300                                  

Fellesadministrasjonen 186 704 256                                 

Sum fellestjenestene 262 387 978                                 

Styret inkl. strategiske avsetninger 53 359 000                                  

Ledelsen, rektor, direktør 47 540 963                                  

Sum styret/ledelsen 100 899 963                                 

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 210 282 662                                 

Ufordelt 6 646 013                                    

Sum budsjettansvarsområdene 1 204 718 693                              

116/15 Internfordeling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 116/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2016 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 iht. 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 2015 og estimerte 
undervisnings- og forskningsresultater i 2015. 
 

2. Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2016:  
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3. Styret vedtar avsetninger i samsvar med pkt. 4.3.2 i saksunderlaget.  

 
4. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2016 vedr. kopi/print i samsvar med pkt. 1.1 i 

saksunderlaget.  
 
5. Styret fastsetter UiAs nye satser for 2016 vedr. indirekte kostnader ved eksternt 

finansiert FoU-aktivitet, samt UiAs timesatser for 2016 i samsvar med pkt. 6.2 og 6.3 i 
saksunderlaget.  

 
 
 
Møtebehandling 
Rektor foreslo å bevilge kr. 0,5 mill. til «Kunst i kontekst» fra styrets disposisjonsfond. 
 
Nyjordet foreslo at foreslått kutt på kr. 50,- i semesteravgiften ikke gjennomføres, 
men at midlene settes av til studentaktiviteter. 
Forslaget oversendes administrasjonen for saksbehandling. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med rektors tilleggsforslag. 
 
 
 
  

Fakultet 2016

Handelshøyskolen 1 358

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 417

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 871

Fakultet for kunstfag 498

Fakultet for samfunnsvitenskap 1 049

Fakultet for teknologi og realfag 2 111

Ufordelte, til senere disp 7

Sum 8311

Antall studentårsverk
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117/15 Fakultetenes autonomi i intern styringsordning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 117/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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118/15 Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 
forskning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 118/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret takker fakultetene og Avdeling for lærerutdanning for gode innspill. 

2. Styret ber om at det ut fra den kartleggingen som er gjennomført, arbeides videre med 

sammenheng mellom utdanning og forskning i forbindelse med kommende strategiarbeid 

og med sikte på konkrete tiltak i fagmiljøene. Arbeidet bør ta utgangspunkt i de tiltakene 

som skisseres i saksframlegget.  

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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119/15 Oppnevning av valgstyre 01.01.2016 - 31.07.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 119/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret delegerer til rektor å oppnevne valgstyre for perioden 1. januar 2016-31. juli 
2019, samt foreta evt suppleringer om nødvendig i denne valgperioden. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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120/15 Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalg for 
undervisnings- og forskerstillinger for perioden 01.01.16 - 31.12.17 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 120/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret oppnevner følgende faste representanter i Tilsettingsutvalg for undervisnings- 
og forskerstillinger for perioden 01.01.16 – 31.12.17: 
 
Professor Rolf Nossum, leder 
Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen 
Professor Berit Eide Johnsen (ny) 
Førstelektor Ragnhild Skaar 
Førsteamanuensis Siemke Böhnisch (ny) 
 
Som vararepresentanter oppnevnes: 
 

1. vara førsteamanuensis Rolf Kristensen 
2. vara førsteamanuensis Arngrim Hunnes (ny) 
3. vara universitetslektor Gunvor Sofia Almlie (ny) 
4. vara professor Turid Skarre Aasebø (ny) 
5. vara førstelektor Olav Johannes Hovland (ny) 

 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
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121/15 Oppnevning av skikkethetsnemnd for UiA i perioden 
1.1.2016 - 31.12.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 121/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret oppnevner følgende medlemmer av skikkethetsnemnda ved universitetet i 

Agder for perioden 1.1.2016 – 31.12.2018: 

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen (leder) 
Instituttleder Kari Hansen Berg 

Faglærer Jens Nærbøe 

Faglærer Birte Simonsen 

Fagbioingeniør Kirsti Holden, representant fra praksisfeltet 

Styrer Arve Hansen, representant fra praksisfeltet 

Kim Henrik Gronert, ekstern representant med juridisk embetseksamen 

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra 

studentorganisasjonen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt 
 
 
 
 
  

http://www.uia.no/kk/profil/karihb
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122/15 Oppnevning av eksterne og intern/eksterne medlemmer til 
fakultetsstyrene/Avdeling for lærerutdanning, 01.01.2016 - 
31.07.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 122/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 

1.  Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte 

medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene. 
2.  Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer/varamedlemmer som mangler 

eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder 
også eventuelle suppleringer i valgperioden. 

 
 
 
Møtebehandling 
Nordgård Vik erklærte seg inhabil i den del av saken som gjaldt oppnevning av 
intern/eksterne medlemmer til Fakultet for samfunnsvitenskap. 
 
Fladmark fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne og intern/eksterne medlemmer til 
fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene etter dialog med fakultetene og 
Avdeling for lærerutdanning. 

2. Styret legger til grunn at medlemmer i universitetsstyret ikke innehar styreverv på 
underliggende nivå eller lederstillinger ved universitetet. 

3. Styret ber særlig om at en bedre geografisk fordeling av eksterne medlemmer i 
styrene tilstrebes. 

 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  

1. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne og intern/eksterne medlemmer til 
fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene etter dialog med fakultetene og 
Avdeling for lærerutdanning. 

2. Styret legger til grunn at medlemmer i universitetsstyret ikke innehar styreverv på 
underliggende nivå og at intern/eksterne medlemmer i fakultetsstyrene ikke innehar 
lederstillinger ved universitetet. 

3. Styret ber særlig om at en bedre geografisk fordeling av eksterne medlemmer i 
styrene tilstrebes. 
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123/15 Referat- og rapportsaker 25.11.15 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 123/15 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 
 

1. Protokoll Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 

2. Protokoll Styret for lærerutdanningene 28.10.2015 

3. Sak på rektorfullmakt: Trekk av årsstudiet i religion, etikk og kultur våren 2016.. 

4. Sak på rektorfullmakt: Rammer for akademisk kalender for studieåret 2016- 

2017... 

5. Sak på rektorfullmakt: Tillegg til budsjettforslag 2017 – satsinger utenfor 

rammen... 

6. Nytt styre for perioden 1. januar 2016 - 31. juli 2019 – Oppnevning av eksterne 

medlemmer til universitetets styre 

7. Drøftingsreferat 23.11.2015 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Styret tok referat- og rapportsakene til orientering 
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124/15 Kalling til stilling som professor II ved Fakultet for 
humaniora og pedagogikk 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 124/15 

 
 
 
Vedtak  
Fakultet for humaniora og pedagogikk innstiller til styret for Universitetet i Agder at 
professor Ingunn Breistein kalles til en 20 % professorstilling for 2 år fra 01.01.16, 
med mulighet for forlengelse 
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125/15 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II 
ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 125/15 

 
 
Vedtak  
Saskia Jacqueline te Velde kalles til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II 
ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for en periode på tre år. 
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126/15 Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 25.11.2015 126/15 

 
 
 
Vedtak  
Jacques Koreman tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for humaniora og 

pedagogikk for en periode på fire år. 

Dersom Jacques Koreman ikke tar imot stillingen, tilbys den i rangert rekkefølge til: 

1. Tor Vegge 

2. Ragnar Thygesen 
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Saknr Arkivsak Tittel 
7/15 15/00062-85 Informasjonsutveksling 

 
- Rektor vil, i samarbeid med påtroppende rektorat, sette ned to innsatsgrupper som 

skal arbeide med UiAs engasjement ifm flyktningsituasjonen og 
arbeidsmarkedssituasjonen.  

- SAKS: UiS og IRIS har fusjonsplaner 
 
Universitetsdirektøren informerte: 

- SSF-søknad på CIEM medfører stor og forpliktende egenandel 
- Mechatronics Innovation Lab (MIL) er tilgodesett med 20 millioner i statsbudsjettet 
- Kristiansand teater er lagt ut for salg og investorer har vært i kontakt med UiA for 

bruk av bygget.  
Vedtak: Styret stiller seg positivt til å inngå en uforpliktende intensjonsavtale 
angående kulturhusdriften.  

- Universitetsdirektøren redegjorde for ansettelsesprosessen angående stilling som  
viserektor for forskning og dekanstillinger. Styret diskuterte erfaringer og 
læringspunkter fra tilsettingsprosessene. 
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