Universitetet i Stavanger
Rektormøtet (RM)
OPPSUMMERING FRA RM 281111 kl. 1030 - kl. 1130
Tilstede: Marit Boyesen, Tor Hemmingsen, John B. Møst, Einar Marnburg, Ole Ringdal, Tor Hauken, Arne
Johan Nærøy og Hege Skjelbred-Knudsen(referent).

Sakslisten/styrekartet til styremøte 1. des.
Redegjørelse ved rektor og U-dir.
Vurdering av organisasjonsstrukturen i felles ressurssenter (Fres)
U-dir. redegjorde for saken. En arbeidsgruppe er nedsatt for å se på organisasjonsstrukturen i Fres.
Mandatet med mer beskrives i notat fra personaldirektøren datert 10.11.11. Arbeidsgruppens anbefaling
legges frem for u-dir. innen 31.01.12. Saken vil sendes på intern høring.
Ansvars- og rolleavklaring mellom sentrale enheter og fakultetene/AM
U- dir. orienterte om at ansvars- og rolleavklaring mellom sentrale enheter og fakultetene/AM ble tatt opp
på et administrativt ledermøte. U- dir. tar initiativ til videre arbeid med saken.
Sammenslåing av SAF og Lillegården.
Rektor og u-dir. orienterte om at Kunnskapsdept. foreslår i brev datert 14.11.2011 en sammenslåing
mellom Lillegården kompetansesenter i Statped (Lillegården) og Senter for atferdsforskning 8SAF) ved UiS.
Saken er belyst i styrepapirene til styremøte 1. des. (orienteringssak US 144/11 a og sak US 145/11).
Kopinoravtalen
U-dir. orienterte om utviklingen i UHRs arbeid med Kopinor-forhandlinger og rettighetsspørsmål (brev fra
Universitets- og høgskolerådet (UHR) datert 19.10.11). Det planlegges forhandlinger med Kopinor våren
2012. Viktig moment er at institusjonene og studentene ønsker utvikling og tilgang til mer av læremidlene
digitalt. En av de største barrierene for å få til dette, er knyttet til rettighetsavklaringer. Saken ligger hos
utdanningsdirektøren.
Samarbeidsavtale mellom UiA, UiN og UiS om universitetsnettverket for profesjonene innen skole, helse og
sosialfag
Rektor redegjorde for samarbeidsavtalen. De tre universitetene vil gi mer kvalifisert arbeidskraft til
morgendagens velferdsyrker. De har derfor inngått en forpliktende avtale om et tettere samarbeid og håper
dette vil gi en nasjonal posisjon. Se også omtale på intranett (nyhet) datert 22.11.11.
Peder Sather Center i Berkeley
Det skal etableres et norsk senter ved University California Berkeley. 8 norske universitetspartnere vil
skyte inn penger. Det samme vil NFR. Senteret skal gi gjensidig samarbeid og utveksling; ikke bare være et
sted for norske forskere. Rektor jobber videre med saken. Neste møte i saken er 6. des. i Oslo hvor
ledelsen på Berkeley vil være tilstede.
Representantskapsmøte i UHR 15.nov.
Rektor og u-dir. orienterte. Bl.a. ble følgende tatt opp: Innspill til Statsbudsjettet 2013, fullfinansiering av
eksterne prosjekter, engelsk betegnelse på høgskolene og UHR sitt budsjett 2012. Referat vil snart bli lagt
ut på UHR sine nettsider.
Eventuelt
Prorektor tok opp organisasjonen ”Scolars at risk”. UiS er medlem. Mer kjennskap til statutter/regler er
ønskelig. Fagmiljøene/prorektor må vurdere mulighetene for å ta i mot noen på UiS for ½ - 1 år. Prorektor
holder i saken.
Se også:

http://scholarsatrisk.nyu.edu/
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