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Saksliste 

1. Orienteringer fra fakultetsledelsen 

 Aktuelle saker ved fakultetet 

- Evaluering av ordningen med fordeling av stipendiater: 

Utsatt fra forrige fakultetsstyremøte fordi fakultetsstyret ønsker en evaluering også av 

kriteriene som legges til grunn for vurdering av stipendiatsøknader. Fakultetets FU følger 

opp. Saken legges frem på desembermøtet i fakultetsstyret. 

- Evaluering av utenlandssentrene: 

Mandat for evaluering er gitt fra universitetsledelsen. Fagmiljø og sentrene vil bli inkludert i 

evalueringen. Tidsramme er våren 2015 

- Strategiprosess ved HF: 

Det har vært innspillsmøter med alle instituttene bortsett fra AHKR som vil være neste uke. 

Strategi vil være jevnlig tema på dekanens ledermøter med instituttlederne. 

- Rullering av faglig bemanningsplan vil skje fra og med høsten 2015 

- Ny organisering av fakultetsadministrasjonen gjennomført fra 1. august som foreslått i prosjekt 

«Oppfølging av administrativ bemanningsplan. 

Andre orienteringer 

Hilde Haaland-Kramer informerte om at hun er fakultetets kontaktperson for studenter med nedsatt 

funksjonsevne. Det er avsatt to rom for studenter med funksjonsnedsettelse som fordeles etter 

søknad: rom 128 SHS og rom 122a i HF-bygget 

Nytt info-senter på SHS er åpnet. Charlotte Halberg påpekte at lokalene er flotte, men at det er for 

mye innsyn i veiledningskontorene og at det er for lytt i disse kontorene. 

2. Orienteringer fra hovedverneombudet 

Ingen saker. Fungerende hovedverneombud Jan Johansen hadde forfall.  

3. Fakultetsstyresaker 

Fakultetsdirektøren orienterte om fakultetsstyresakene til møtet 9. september.  

Moe orienterte særlig om sakene:  

- Sak 48/14: Regnskap andre kvartal 

- Sak 49/14: Budsjettforslag 2015.  

Haaland-Kramer påpekte viktigheten av at reserverte undervisningsrom blir kansellert 

dersom de likevel ikke brukes slik at det ikke påløper unødvendige kostnader for fakultetet. 

- Sak 50/14: Oppfølging av administrativ handlingsplan 

Halberg kommenterte at det er bra med fokus på turn-over i studiekonsulentstillinger og at 

kompetanseheving og karriereutvikling er tatt med som tiltak. Hun kommenterte også at det 

aldri har vært en grundig gjennomgang av hva slags ansvar og oppgaver som er overført fra 

Studieadministrativ avdeling til fakultet/institutt innenfor internasjonalisering. Ivarsøy og 



Moe kommenterte at internasjonalisering er et område som skal følges opp av en egen 

arbeidsgruppe i det sentrale OU-prosjektet 

- Sak 55/14 Evaluering av MA-programmet i region og regionalisering 

- Programmet foreslås nedlagt. Instituttrådet ved AHKR har behandlet saken og stemt over 

forslaget med 8 stemmer for og 1 stemme mot. 

 

4. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 


