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Saken gjelder:
Styret vedtok i sak 123/09 plandelen av dokumentet Rapport og planer, mens rapportdelen som vanlig
ikke kan ferdigstilles før innen svarfristen til Kunnskapsdepartementet 1. mars. Det vil si at styret får
saken til endelig gjennomgang og godkjenning i styremøtet 25. mars.
Denne saken gjelder to forhold som skal inn i rapportdelen i Rapport og planer, henholdsvis styrets
evaluering av eget arbeid og søknad om SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon).
Bakgrunn:
Styret må selv gjøre en vurdering av eget arbeid før rapporten sendes til KD. Styret orienteres også om
arbeidet med SAK og kan eventuelt gi føringer på det videre arbeidet om ønskelig.
Vurdering:
Det er sendt ut skjema for evaluering av styrets arbeid og svarene vil bli sammenholdt og sendt til de
faste styremedlemmene slik at de kan danne grunnlag for diskusjonen; den vil foregå i lukket møte.
Universitetet er bedt om å beskrive aktuelle SAK-prosesser institusjonen vil delta i, og hvordan slike
prosesser kan bidra til å utvikle institusjonen innefor prioriterte områder. I statsbudsjettet for 2010 er
det satt av 50 millioner kroner i SAK-midler for å bidra til mer profilerte institusjoner og mer robuste
fagmiljø gjennom å stimulere til og støtte samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i universitets- og
høgskolesektoren. Ca. 17 millioner av disse er allerede tildelt, de resterende skal tildeles på grunnlag
av omtalen av SAK i Rapport og Planer. Med utgangspunkt i overordnet strategi og den strategiske
samarbeidsavtalen med Universitetet i Agder er det satt i gang et arbeid med å skissere relevante
prosjekter og argumentasjon for tildeling av SAK-midler. Det vil også bli vurdert å søke SAK-midler
til prosjekter med basis i samarbeidsavtalen med Universitetet i Tromsø.

Forslag til vedtak:
På grunnlag av diskusjonen i styret gis rektor fullmakt til å oversende dokumentet Rapport og planer
til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. mars og inkludere punktene om styrets vurdering av eget
arbeid og søknad om SAK-midler.
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