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Mål, Planer, regnskap – budsjettutkast 2013
U-dir. redegjorde for arbeidet i 2012 med mål, planer og regnskap. Allerede i januar/febr. begynner
arbeidet med mål for 2013. Budsjettutkast for 2013 må være ferdig tidlig våren 2012. Dekanene
oppfordres til å sette dette på dagsordenen fortest mulig. AØV kommer gjerne til de respektive fakultet og
AM for å bistå i arbeidet. U-dir. ønsker å fremlegge for styret forslag til intern fordeling for 2013 allerede i
junimøte i 2012. Økonomi- og virksomhetsdirektøren sender ut brev til fakultetene/AM om prosessen.
Arbeidsplanverktøy
U-dir. redegjorde for det nye arbeidsplanverktøyet. Personalavdelingen er ansvarlig for det nye verktøyet.
Dette vil implementeres via kurs og møter våren 2012. Tas i bruk fra høsten 2012.
Studieplanprosesser
Det er nye rammeplaner/revisjoner på gang for ingeniørutdanningen, førskolelærerutdanningen samt
velferdsutdanningene (Stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene forventes i des.-11 el. jan.12). Nye grunnskolelærerutdanninger startet opp høst 2010. Fremdeles gjenstår en del før de er fullt
implementert. Samtidig skal de gamle utdanningene fases ut.
BOfU
U-dir. redegjorde for BOfU-prosessen; hvilke tiltak som er sluttført og hvilke tiltak som fremdeles er i
prosess. BOfU har vært en bevisstgjøring for UiS. Hovedhensikten har vært/er å skape en større
frihetsgrad for UiS og for det enkelte fakultet/AM. Dette har vi langt på vei lyktes med.
Bemanningsplaner
U-dir. minnet om fristen 1. april 2012.
Videre arbeid med de nye styrene
U-dir. sender ut et notat om forslag til tolkning av mandat/forslag til arbeidsområder for de nye fak.-/AM/institutt-/senterstyrene.
Instituttbesøk av ledelsen i jan.-/febr.
De respektive institutt/sentre får beskjed om når de kan forvente besøk av rektoratet og u-dir.
Medarbeidersamtaler
Dekanene/AM dir. skal ha separate medarbeidersamtaler med rektor og u-dir.
Lederutvikling RM
Det planlegges et lederutviklingsprogram for rektor, prorektor, u-dir., dekaner, AM dir. og SKA dir.
Samarbeid Høgskolen Stord Haugesund
I og med ny ledergruppe på UiS er det ønskelig å drøfte kortsiktige og langsiktige mål for samarbeidet.
Saken tas opp igjen i januar.
Samarbeid Misjonshøgskolen
Tor Hauken redegjorde for fremdriften i arbeidet med et felles bachelorprogram innen feltet religion, kultur
og globalisering. Tilbys fra høsten 2012.
Styremøte UHR
Rektor informerte fra styremøte i UHR. Innspill til statsbudsjettet er tre hovedområder: Øke RBO-potten
(resultatbasert omfordeling av forskingsmidler), flere stipendiat- og postdoc stillinger og flere fullfinansierte
studieplasser. Se også møtereferater: www.uhr.no
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Y-veien
LO Rogaland vil komme tilbake til UiS å fortelle mer nøyaktig hva de ikke føler de har fått svar på fra UiS
når det gjelder mulige Y-veier. UiS på sin side vil ytterligere følge dette opp internt og det planlegges et
møte mellom LO Rogaland, RFK og UiS i februar. Ansvarlig: Utdanningsdirektøren. Fung strategi- og komm.
dir. medvirker.
Student- og kandidatundersøkelser
Strategi- og komm. avdelingen vil gå gjennom undersøkelsene med tanke på om det utkrystalliserer seg to
– tre områder som det spesielt er behov for å følge opp. Bakgrunnen er at det kan se ut som studentene
klager på de samme tingene år etter år.
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