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OPPSUMMERING FRA RM 24. JANUAR 2011 KL. 1400-1550 PÅ REKTORS KONTOR
Tilstede: Mikkelsen, Ramvi, Gabrielsen, Hauken, Nærøy, Tore Wiig og Selnes.
Fraværende: Bjørkum og Boyesen. StOr-leder var innkalt til saken om eksterne styremedlemmer, men
møtte ikke.
Foreløpig årsregnskap 2010
Kolstø tilstede og gjorde rede for foreløpig årsregnskap 2010. Tallene viser et underforbruk for UiS totalt
på 23,6 millioner kroner (BFV = underforbuk 21,7 mill, overført til virksomhetskapital 1,6 mill, ABFV og
NFR: overført til neste år 0,3 mill). Foreløpig årsresultat BFV-elementer: Ekstrabevilgning utstyr
desember 2010: 5,5 mill, utbenyttet til Følgeforskning 2,3 mill ubenyttet til opp bygging av GLU 1,1 mill og
ubenyttede stipendiatmidler 2010 2 mill = resultat statsbevilgningen: 10, 8 mill.
Fordeling BFV - Resultat 2010: AM -1,30, HUM -0,91, SV -4,44, TN 3,45. Samlet merforbruk pr. 2009 er
redusert med ca. 4,5 mill. AM har tatt inn sitt merforbruk og overført i tillegg et underforbruk på 0,2 mill,
HUM har tatt inn nær 1 mill av merforbuket, SV øker sitt akkumulerte underforbruk i balansen med 4,4
mill, og TN øker sitt akkumulerte merforbruk med 3,5 mill til totalt 13,4 mill pr. 2010. Fellesenheter har et
resultat på -15,10.
Rettsvitenskap
Rettsvitenskap blir styresak 15.2.
RM-tur til AAU 11.-13.4.
RM reiser til med fly til Aalborg 11. 4. kl. 1335 (ankomst kl. 1650) og returner med fly fra Aalborg 13.4. kl.
1320 (ankomst Stavanger kl. 1740). Besøk på AAU 12.4.; UiS inviterer til middag mandag eller tirsdag
aften. Selnes har ansvar for kontakt med AAU for program og besøket 12.4; Else Karin Paulsen for hotell
(og fly for dem som har gitt beskjed til henne innen 21.1).
Styreseminar 14.2.
Foreløpig program – Arvid Hallen om EU/NFR-finansiering, instituttsektoren og universitetene, samt
senterstrategier; Anna Aabø om brønn-SFIen, Kolstø om resultater 2010 og benhmarking, Selnes om
tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Seminaret foregår på Sola
Strandhotell og avsluttes med middag.
Besøk av forskning.no-redaksjonen på UiS
Vi har fått tilbud fra redaksjonen i forskning.no om besøk på UiS for å møte forskere og andre for å skrive
saker, bygge kildenettverk og rekruttere bloggere. Selnes følger opp saken i SKA, og returnerer til
dekanene/fakultetene/AM for videre oppfølging.
Vitenskapsåret 2011
Kunnskapsdepartementet er interessert i at vitenskapen settes bredt på dagsorden i Vitenskapsåret 2011,
200 år siden etableringen av Norges første universitet. De oppfordrer institusjonene til å arrangere
debattmøter for ansatte og allmennheten, om å være aktive under Forskningsdagene, skriver innlegg og
være aktive både i tradisjonelle og nye medier. Det er opprettet kontaktpersoner i KD som kan kontaktes i
sakens anledning. Dekanene/AM-direktør følger saken opp i sine enheter. Mikkelsen sender ut skriv fra
KD om saken.
Eksterne styremedlemmer
Sak om forslag på eksterne styremedlemmer (6 menn og 6 kvinner) for neste periode til styret 15.2. RM
diskuterte innkomne forslag. Mikkelsen følger opp liste med kandidater.
Diverse
- undersøke ranking hvor NTNU havner på fjerdeplass i samhandling med næringslivet (ansvar Selnes)

