Universitetet i Stavanger - Rektormøtet
OPPSUMMERING FRA RM 28. MAI 2018 KL. 1030-1330
Tilstede: Marit Boyesen, Ole Ringdal, Dag Husebø, Øystein Lund Bø, Elaine Munthe, Gro Ellen
Mathisen, Bjarte Ravndal, Ole Madsen, Morten Wensberg, Troels Jacobsen og Anne Selnes (referent).
Fraværende: Kristin Akerjordet.
Orientering fra etatsstyringsmøtet med KD v/MB
Følgende tilbakemeldinger ble gitt fra KD under etatsstyringsmøtet mellom UiS og KD i Kristiansand
24.5:
- Må ha fokus på utviklingsavtalen
- Bra kobling mellom Strategi 2017-2020, utviklingsavtalen og de fakultære strategiene
- Ble spurt om UiS i det nye institusjonslandsskapet, der viktige samarbeidspartnere er UH-nett
Vest, NORCE, ECIU. KD mente UiS har gjort gode grep
- Campusutvikling og bygg: Rolf Larsen informerte om at det var byggestopp i sektoren og
mente at om vi ikke fikk bygg under nåværende statsråd, fikk vi det aldri. Orientert om
ombygging av KA-hus og at helsebygget tas innenfor eget budsjett
- UiS må følge opp gjennomstrømning, ERASMUS+ og veksten i dr.grader
- KD mener at sektoren mangler et overordnet grep på det grønne skiftet
- KD er veldig opptatt av at UH-institusjonene har for mye ubrukte midler eller «penger på
bok». UiS har en avsetning på 10,6 % av bevilgningen og er ikke verst i UH-klassen, men
institusjonene bør ikke ha mer enn 5 % avsetning. Må derfor få flere penger i omløp
- KD er også veldig opptatt av lærerutdanningen og sektorens tiltak mot trakassering
- UiS fikk god tilbakemelding på IT-sertifiseringen
- GDPR er en stor bekymring for KD
AIS kommenterte at det ikke var en hemmelighet at det gikk mot strammere tider i statlig sektor og
følgelig for nybygg, men at byggestopp ikke var annonsert. Vil sjekke dette med politikerne. EM
mente at UiS måtte synliggjøre sin grønne satsing, bl.a. på nettsidene. AIS informerte om at det var
lagt «grønne sider» for all satsing under Nettverk for miljøvennlig energi og at totalen av «Grønn
satsing» kunne synliggjøres på egen side med lenker til nettverket og oversikt over andre grønne
satsinger på UiS. SKA ser videre på saken.
Styremøtet 7.6
OR gikk gjennom saker til styremøtet 7. juni og gjorde spesielt rede for saken om organisasjons- og
ledelsesmodell under ansatt rektor. Det kom innspill til stillingsbeskrivelsen til ansatt rektor.
Styremøte vil bli streamet, men ikke publisert. Første styremøte vil «go public» med streaming.
Orienteringer
- OR orienterte om strategiske satsinger 2019
- TJ orienterte om Smart City Institute og UiS-eierskap i Nordic Edge. Diskusjon om formål og
sammenheng med andre «smartinitiativ». RM 11.6: Sak om SCI
- MB om ledermøter for høsten 2018 – oversikt var vedlagt møteinnkallingen
Dekanpost v/MW, UK
- MW orienterte om rekruttering av avdelingsledere og fakultetsdirektør (Stig Åge Solemsli)
- UK vil redefinere organisasjonsstruktur og kultur og må velge sin profil
- PhD: artistic research og kunstnerisk utviklingsarbeid, egen forskrift. Jobber sammen med
andre om etablering av PhD-utdanning.
- Samarbeid med UH om didaktikk
- «Metoo» må inn i utdanningen

