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Statsbudsjettet – fordeling av statlig finansiering
Eli Løvås Kolstø (AØV) og Martin Tjelta (AØV) la frem forslag til foreløpig
budsjettfordeling for 2012. Forslaget er et grunnlag for diskusjon på de ulike enheter og
det tas sikte på å spikre endelig forslag i slutten av uke 45. Dekanene/museumsdirektør
fikk frist til slutten av uken med å komme med innspill innen 11. nov.
Innovasjon og nyskaping
Per Ramvi har laget et notat om innovasjon og nyskaping og redegjorde for sine tanker
rundt temaet. Rektor vil i samarbeid med Per Ramvi bearbeide notatet for videre
oversendelse til dekanene og museumsdirektør.

Handlingsplaner for fakultetene og AM
Dekanene/museumsdirektør redegjorde for prosessen med handlingsplaner og om
handlingsplanene hadde svart på bestillingen (opprinnelig notat sendt ut til dekaner og
museumsdirektør datert 13. jan 2011). Ny styringsstruktur kan ha vært medvirkende til
noe dårlig harmonisering mellom instituttenes handlingsplaner og fakultetenes.
Handlingsplanene legges frem som orienteringssak på UiS styremøte 1. des.

Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet for UiS 2012-2014
Handlingsplanen sendes ut på intern høring i organisasjonen; til dekanene,
museumsdirektør., stabsdirektører, UiS Pluss, Fres, Nettop, biblioteket og StOr, med frist
ca. 10 jan. 2012. Referat/kommentarer fremkommet i møte i Råd for samarbeid med
arbeidslivet den 18. nov. ettersendes.
Handlingsplan for utdanning og undervisning
Utsettes til et senere møte.

Forslag til kandidater til en nemd som skal arbeide med forslag konkrete kriterier
for vurdering av utdanninger
RM bes sende inn forslag til kandidater til Kristofer Henrichsen samt eventuelle
relevante momenter til denne saken.
Plan for kommende styremøter
Det var kommentarer/forandringer til planen.
Sonja Meyer oppdaterer planen.
Plan for ledermøtene høst 2011
Sonja Meyer oppdaterer planen.
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