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Rektormøtet
OPPSUMMERING FRA RM 18. JUNI 2018 KL. 1030-1330
Tilstede: Marit Boyesen, Ole Ringdal, Dag Husebø, Elaine Munthe, Ole Madsen, Gro Ellen Mathisen,
Bjarte Ravndal, Morten Wensberg, Troels Jacobsen og Anne Selnes (referent). Fraværende: Kristin
Akerjordet og Øystein Lund Bø.
Open Access
Gitte Kolstrup ga en presentasjon av Open Access, som UiS må prioritere. Presentasjonen følger
vedlagt RM-oppsummeringen. Brev fra Unit om Open Access/Open Journal System var vedlagt
møteinnkallingen. GK har sendt purremailer til forskerne om å laste opp publikasjoner i Cristin. UiS
har et publiseringsfond på maks. 20.000 kr per artikkel i rene OA-tidsskift. GK vil at SKA skal lage
grafisk profil UiS-skriftserier til høsten. TJ informerte om European Open Science Cloud og Open
Access i EU.
Strategiske midler 2018
OR informerte om strategiske midler 2018. TN får mest, UK nestmest, ½ mill. til vitenskapelig utstyr
på hvert av fakultetene utenom HHUiS. Det går 1,3 mill. til basisprosjekter (Difi), inklusiv
prosjektkoordinatorstilling. I tillegg blir det penger til ny campusplan, miljøfyrtårn, ombygging ifm.
samlokalisering av HR og økonomi, 1 mill. til medisinerutdanningen og til digitalisering UB og andre
digitaliseringsporsjekter. Innen 1.10 ny liste fra fakultetene om investeringsbehov.
Stillingsstruktur i UH-sektoren
Halfdan Hagen og May Merete Tjessem Opdal presentere Underdalutvalgets rapport om ny
stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler. Presentasjonen følger vedlagt RM-oppsummeringen.
Høringsbrev lå ved møteinnkallingen. Deadline for innspill til høringsuttalelse internt: 15.9 og for
innspill fra UiS til KD 1.10. Saken skal opp igjen på RM etter ferien.
U-Multirank
Cecilie Farsund og Veslemøy Hagen tilstede og presenterte resultatene fra U-Multirank. Viktig å
levere inn gode data til denne rankingen. UA ser nærmere på THE.
Smart City Institute
Notat fra FIA (Per Ramvi) om Smart City Institute (SCI) lå ved møteinnkallingen. Innspill fra RM til
dette. BR synes dette er noe prematurt, tverrfaglighet må inn, «Institute» er et dårlig navn. MW: Det
smarte må ligge i måten man kommuniserer på; ikke bare teknologi. EM: Må definere «smart»
internt – kommunisere – utvikle - innovere. TJ la vekt på at det nå handlet om to ting: 1) SCI og 2) SFI
søknaden innen smartby, som må være spiss; derfor teknologivinkling. Samarbeid med bl.a. Simula,
UiO, NORCE, UiB. Trenger engasjement for denne. TJ ansvar for videre arbeid med saken om SCI.
Fakultetene bes oppnevne representanter til referansegruppe (mail til dekanene om dette). TJ la vekt
på å få inn både perspektivet med bærekraft og innbyggere i framtiden. Det blir videre samtaler med
Nordic Edge om saken. SKA undersøker bruken av «Smart City Institute» andre steder.
Unesco-chair programme
DH orienterte om Unesco-chair for Migration and Freedom of Expresstion. Lenker til ICON og
programmet lå ved møteinnkallingen. DH har hatt kontakt med Odd Magne Bakke og Anne Kalvig om
saken. Det er søknadsprosess om dette i april hvert år. Enighet om at UiS skal engasjere seg i Unescochair.
1

Orienteringer og oppfordringer
- DH informerte om høstens EVU-utredning. Mandatet vil bli sendt ut
- OR minnet om oversikt over ferieperioden med stedfortredere
- EM ønsker å ha sak om ny campusplan på RM. OR sa at dette blir styresak i oktober
Dekanpost ved BR, HHUiS
- HHUiS implementerer OU; styret sa ja til avdelingsledere. Disse skal lyses ut. Rekruttering ses
på som en utfordring
- Færre søkere på regnskap/revisjon og rettsvitenskap. Avlyser ansettelse med dr. grad
- I august kommer første internasjonalt ansatte innen rettsvitenskap; fra Bosnia
- Arbeid med spissing av strategidokument ifm. akkreditering. Første formelle søknad i
september; først programakkreditering, så institusjonsakkreditering om ca. fire år
- Samarbeid med UiA, bl.a. i MIT Reap; sommerskole i Agder i år, ved UiS neste år.
- FORINNPOL - forskning på innovasjon. Konsortium klart. UiS, NORCE, UiA, HVL og
enkeltpersoner.
- Skal legge om studiene. I den forbindelse er det et evalueringspanel, bl.a. med deltakelse fra
AAU. Rapport snart ferdig. Ambisjon om å bedre kontakten mellom de ansatte og studentene
og organiseringen rundt studiene
- Fornøyd med avslutningsseremoniene for studentene som ble avholdt på AM.
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