Universitetet i Stavanger
Rektormøtet

OPPSUMMERING FRA RM 6. FEBRUAR 2012 KL. 1030-1200
Tilstede: Marit Boyesen, Tor Hemmingsen, John B. Møst, Tor Hauken, Einar Marnburg,
Arne Johan Nærøy, Einar Marnburd og Anne Selnes (referent)
Nordområde-aktiviteter
Tor Hemmingsen gjorde rede for UiS´ involvering i Nordområde-aktviteter: UiS-avtaler,
internasjonale samarbeid, møtesteder og avholdte møter. TN-dekan skal ha møte med
dekan fra UiT. MB ønsker seg en administrativ koordinator som til enhver tid har
oversikt over avtaler, saksområdet og Nordområde-aktiviteter som UiS er involvert i.
Ansvar for oppfølging: JBM.
Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet for UiS 2012-2014
AIS gjennomgikk siste utkast av handlingsplanen etter gjennomgang av de interne
tilbakemeldingene fra fakultetene, sentrale enheter, StOr og Rådet for samarbeid med
arbeidslivet ved UiS. Et par justeringer fra RM ble tatt inn i planen, som nå går til
presentasjon på styreseminaret 15.2. og så til styrebehandling i møtet 1.3.
Arbeidsgruppe for ekstern finansiert virksomhet
Notat om arbeidsgruppen fra Helge Ole Bergesen forelå til møtet. RM sluttet seg til
følgende mandat, sammensetning og tidsplan for arbeidet:

1) Gjennomgå erfaringene med organisering av eksternt finansierte prosjekter ved UiS
og UiS gjennom IRIS bl.a. ut fra tilbakemeldinger fra forskningsmiljøene
2) vurdere hvordan den administrative støtten kan bli mest mulig nyttig for
prosjektlederne, samtidig som kravene fra statens økonomiregelverk etterleves
3) foreslå en egnet arbeidsdeling mellom sentrale staber og
fakulteter/institutter/sentre
4) vurdere hvordan insentivene i IRIS-avtalen påvirker organiseringen av prosjekter og
foreslå evnt endringer i insentivene
5) vurdere særskilt hvordan sentre og programområder mer effektivt kan brukes til å
innhente mer ekstern finansiering og hvilken administrativ støtte/service det vil
kreve
Forslagene som fremmes skal ikke medføre økte administrative kostnader.
Arbeidsgruppen ledes av forskningsdirektøren. Øvrige deltagere: to forskningsdekaner,
økonomidirektør, personaldirektør, SKA-direktør og to representanter for fakultetene,
for eksempel fakultetsdirektørene fra TN og SV. Forskningssekretariatet er sekretær for
gruppen..
Tidsplan: første avrapportering til u-dir og rektormøtet medio mars, om mulig med
behandling i Forskningsutvalget 19. mars. Gruppen bør avslutte sitt arbeid før
sommeren. Behandling av sluttrapport i første møte i Forskningsutvalget høsten 2012.

