Universitetet i Stavanger
Rektormøtet (RM)
OPPSUMMERING FRA RM 22. AUGUST 2011 kl. 1030-1300
Tilstede: Marit Boyesen, Tor Hemmingsen, John B. Møst, Einar Marnburg, Tore Wiig, Odd
Folke Topland og Anne Selnes (referent). Fraværende: Arne Johan Nærøy og Tor
Hauken.
Etatstyringsmøtet 2011
MB gjennomgikk skrivet med oppsummering fra etatstyringsmøtet mellom KD og UiS.
Alle bør merke seg de føringer og tilbakemeldinger til UiS som KD har listet opp i dette
skrivet.

Finansieringsskriv UiA, UiN og UiS
De tre nye universitetene, UiA, UiN og UiS, samarbeider om økt finansiering til våre
universiteter. Det er utarbeidet et felles lobbyskriv fra de tre institusjonene, som
distribueres til beslutningstakere lokalt og nasjonalt. Skrivet er et såkalt ”levende
dokument” som perfeksjoneres fortløpende. Det planlegges et fellesmøte mellom UiA,
UiN, UiS, de fire stortingsbenkene som dekker disse institusjonene, fylkesordførerne og
ordførerne i vertskommunene i Oslo i begynnelsen av 2012. Lobbyskrivet sendes RM:
Ansvar: AIS.
KDs målbrev
KD har gjennomgått målstrukturen og sendt institusjonene brev om revisjonene. RM bør
merke seg dette, som finnes i ephorte.
Direktørskriv
RM har fått utdelt skriv fra den nye universitetsdirektøren, som omhandler hans
ansvarsområder og prioriteringer av arbeidsoppgaver. RM har notert seg disse.

SAK-midler
UiS fikk 500.000 kroner i SAK-midler i fjor, som ble fordelt slik: forskerskole teknologi
200.000, nettbasert sykepleie 250.000 og 50.000 til metodekurs på SV. JBM har ansvar
for å se til fordeling av disse til fakultetene og påse skikkelig rapportering om bruk av
midlene. I tillegg fikk UiA, UiS og HiTe 2,5 millioner til samarbeid om den nye
lærerutdanningen. I år er UiS og HSH tildelt 1 millioner kroner i SAK-midler.. JBM tar
initiativ til møte ila september mellom de to ledergruppene i UiS og HSH for avklaring av
bruk og fordeling av midlene. RM diskuterte aktuelle samarbeidsområder som kunne
være sykepleie/akuttmedisin, nettbaserte forelesninger, EVU, GLU og mer. Dette må
avgjøres i samtaler med HSH.

Organisering og drift av sentre
Det vises til styresak US 56/10 om organisering av sentre ved UiS og US 70/10 om
rapportering av senterdriften ved UiS. Ulike problemstillinger omkring senterdriften ble
belyst. JBM får ansvar for å gi forskningssekretariat i oppdrag å gjøre en grundig analyse
av suksessfaktorer for vellykkede sentre internt og eksternt og peke på
forberedningspotensiale og forslag til eventuelle grep som bør gjøres for sentre ved UiS.
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Saken må styrebehandles; anslagsvis i februar 2012. Tidsperspektivet hindrer ikke at
eventuelle nødvendige grep gjøres for aktuelle sentre før den tid. I tillegg informerte MB
om forestående eiermøte i CORE fredag 26.8.
Eventuelt
- MB informerte om aktuelle lederkurs i UiS; blant annet kurs i forskningsledelse.
Hun vil komme tilbake til kurs i utdanningsledelse.
- MB informerte om avtale mellom UiS og Berkeley. JBM undersøker erfaringer fra
personer som har vært på opphold ved Berkeley.
- MB informerte om personer som var foreslått som medlemmer til
utdanningsutvalget fra fakultetene
- TW tok opp prosedyrer ved godkjenning til professoropprykk
- TH tok opp spørsmål fra StOr om innsyn i studentevalueringer
- AIS sender ut mail med forespørsel om fotografering på RM 5.9.

2

